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تیباهو خیرات 

باتک تاصخشم 

1382  - 1292 رغصا ، یلع  یهیقف  هسانشرس : 

ودرا یباهو  هقرف  خیرات  دیاقع و  هرابرد  يا  هنوگ  قیقحت  یسررب و  نایباهو  يدادرارق :  ناونع 

يردیح ردیح  لابقا  مجرتم  یهیقف  رغصا  یلع  تیباهو  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 تیب ع ،  لها  یناهج  عمجم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص  518 يرهاظ :  تاصخشم 

9645290635 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ودرا تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  506 ؛ همانباتک ص 489 -  تشاددای : 

هیباهو عوضوم : 

.اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

خیرات يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 

تیب ع لها  یناهج  عمجم  هدوزفا :  هسانش  مجرتم  ردیح ، لابقا  يردیح  هدوزفا :  هسانش 

ف 7و9046 1385  / BP238/6 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

م 37857-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم همدقم 

ناهج هب  هدید  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  عقاو  دجن  نیمزرـس  زا  هَْنیَیُع »  » رهـش رد  باهولادـبع ،» نب  دّـمحم  ، » تیباّهو بتکم  راذـگ  هیاپ 
.دوشگ
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هّکم هب  لیصحت  همادا  يارب  هاگنآ  تفرگارف ، شردپ  تمدخ  رد  لبنح  دمحا  بهذم  ساسا  رب  ار  هقف  دیاقع و  ثیدح ، ریسفت ، مولع 
نآ زا  دنور و  یم  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  ناناملسم  ارچ  هک  دوشگ  داقتنا  هب  نابز  هک  دوب  اجنامه  رد  درک و  ترفاسم  هنیدم  هب  سپس  و 

!؟ دنیوج یم  تعافش  ترضح 

لقتنم اجنآ  هب  شردپ  هک  تفر  دـجن  ورملق  زا  هَلَْمیَرُح »  » هب دـعب  یتّدـم  .دـش  قشمد  هرـصب و  یهار  هاگنآ  تشگزاب ، دـجن  هب  سپس 
.دوب هدش 

، روبق ترایز  اب  هّیزوج » مّیق  نبا   » و هّیمیت » نبا   » راکفا ریثأت  تحت  داد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  ناناملسم  راتفر  لامعا و  زین  اجنآ  رد  يو 
هاگراب دبنگ و  نتخاس  تعافش و  لّسوت ، روبق ، ریمعت 
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.دیزرو تفلاخم  تّدشب  ناحلاص  ناربمایپ و  روبق  زارف  رب 

وا اب  تفلاخم  هب  يرگید  هورگ  يرادـفرط و  هب  یهورگ  دـش ؛ هقطنم  رد  يریگرد  بجوم  نامز ، جـیار  ننـس  بادآ و  اب  وا  تفلاخم 
.دنتساخرب

نآ هتسجرب  ملاع  رهش و  یضاق  راگزور  نآ  رد  باّهولادبع  .دوب  باهولادبع  شردپ  تشارفارب  ار  وا  اب  تفلاخم  ملع  هک  یـسک  لّوا 
.دربن شیپ  زا  يراک  شرسپ  دوب  تایح  دیق  رد  وا  هک  یعقوم  ات  اذل  دمآ و  یم  رامشب  هقطنم 

.تخادرپ دوخ  یفارحنا  راکفا  غیلبت  هب  وا  هک  دوب  .ه -  لاس 1153  هب  ردپ -  تشذگرد  زا  سپ 

يو ّدر  رد  دنمـشزرا  باتک  ود  داتـسیا و  وا  یفارحناراکفا  ربارب  رد  يریظن  یب  تبالـص  اب  باهولادبع » نب  نامیلـس  خیـش  : » شردارب
: زا تسا  ترابع  هک  تشون 

« هیباّهولا یلع  ّدرلا  یف  هّیهلإلا  هقرحملا  قعاوصلا   - » 1

«. باّهولادبع نب  دّمحم  یلع  ّدرلا  یف  باطخلا  لصف   - » 2

یهار اـجنآ  زا  وا  دـنار و  شنوریب  رهـش  زا  هنیَیُع »  » ریما تفرگرد ، وا  ناـفلاخم  نارادوـه و  نیب  هک  یناوارف  ياـه  يریگرد  لاـبند  هب 
.درک داجیا  کیدزن  طباور  هدومن ، تاقالم  دوعس ،) لآ  ياین  « ) دوعس نب  دمحم   » هّیعرد ریما  اب  رهش  نیا  رد  دش و  هّیعرد » »

.دروآ راب  هب  عیاجف  همهنآ  درک و  يربمایپ  يوعد  تساخرب و  اجنآ  زا  باّذک » هملیسم   » هک تسا  یّلحم  نامه  هّیعرد 

دیاب .دنک  شالت  دوخ  دیاقع  راکفا و  شرتسگ  رد  ات  تشاذـگ ، باهولادـبع  نب  دّـمحم  رایتخا  رد  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  دوعـس  نبا 
.دجنگ یمن  تاحفص  نیا  رد  تسویپ ، عوقو  هب  نارود  نآ  رد  ّتیباهو  نییآ  شرتسگ  هار  رد  هک  یتایانج  حرش  تفگ 

هظحل شرازگ  تروص  هب  ار  اهتیانج  نیا  زا  يا  هشوگ  اهنت  تسامش ، دید  شیپ  رد  هک  یباتک 
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هتفای ماجنا  مالسا » هرهچ  زا  ییادز  كرش   » و مالسا » هب  توعد   » ناونع اب  اهتیانج  نیا  همه  هک  تسا  بلاج  .دنک  یم  وگزاب  هظحل  هب 
! تسا

انـشآ برعلاهریزج  قطانم  رگید  نیفیرـش و  نیمرح  رد  هانپ  یب  ناکدوک  نانز و  تراغ  لتق و  زا  یکانتـشحو  رامآ  اب  باـتک  نیا  رد 
.دیوش یم 

شریذپ مدع  مرج  هب  هانگ  یب  درف  نارازه  .دنام  یقاب  نانچمه  وا  ياهتعدـب  یلو  تشذـگرد  .ه  لاس 1206 هب  باهولادبع  نب  دّمحم 
! دندش نامناخ  یب  هانگ  یب  نز  درم و  نارازه  هرخألاب  دش و  قیرح  همعط  هناشاک  هناخ و  نارازه  .دندیسر  لتق  هب  وا ، نییآ 

نارئاز و زا  نت  رازه  هس  زا  شیب  .دـندز  نوخیبش  اّلعم  يالبرک  هب  لدگنـس  نایباّهو  .ق  .ه  لاس 1216 رد  مخ ، ریدغ  زور  هتـسجخ  رد 
! دندرب امغی  هب  ار  رّهطم  مرح  سیافن  همهو  دنتسکش  ار  سّدقم  حیرض  .دندرک  ماع  لتق  ار  نارواجم 

هوهق نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  ناویا  رد  دنتـسکش و  دوب ، یتمیق  بوچ  زا  هک  ار ، رهاظم » نب  بیبح   » فیرـش ربق  قودنص 
! دندرک تسرد 

عافد هدامآ  گنفت  پوت و  اب  اطغلا  فشاک  موحرم  نامرف  هب  فجن  یلاـها  نوچ  یلو  دـندرب  هلمح  فرـشا  فجن  هب  .ه  لاس 1222 هب 
.دندروآ يور  هّلح  رهش  هب  هدرک ، اهر  ار  فجن  اذل  دندربن و  شیپ  زا  يراک  دندوب ،

ناـسکی كاـخ  اـب  مدـهنم و  ار  تلاـسر  نادـناخ  هب  طوبرم  روبق  همه  دـندرک و  ناریو  ار  عیقب  هّمئا  روـبق  .ه  لاّوش 1344 متـشه  زور 
.دندرک

: دنتشون تحارص  اب  دوعس  نبا  شسرپ  خساپ  رد  یباّهو  ياملع  حالطصا  هب  زا  نت  هدراهچ 

!« دنک بارخ  ناشنامدرم  رس  رب  ار  اهنآ  ناطلس  هک  تسا  نآ  دیشروبا  هزمح و  دجسم  دروم  رد  ام  ياوتف  »

میداد اوتف  اه  یضفار  دروم  رد  «و 
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[ . 1 !« ] ...درادب زاب  ناشلطاب  بهذم  رئاعش  راهظا  زا  دنک و  روبجم  مالسا  شریذپ  هب  ار  اهنآ  ناطلس  هک 

، تسا یّنـس  ياملع  شریذپ  دروم  اهنآ  دیاقع  هک  دوشن  رّوصت  نینچ  نایعیـش ، ربارب  رد  نایباّهو  هنادرمناوجان  ياهریگ  عضوم  نیا  زا 
.دنشاب یم  فلاخم  تّدش  هب  یفارحنا  دیاقع  نیا  اب  نّنست  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  هکلب 

، یکلام یئانخأ  رکب  یبا  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  تشون ، باـتک  وا  لـطاب  راـکفا  ّدر  رد  هیمیت » نبا   » دـهع رد  هک  ینـس  دنمـشناد  لّوا 
.تفای راشتنا  هیمیت » نبا  یلع  ّدرلا  یف  هّیضرملا  هلاقملا  : » ناونع اب  شباتک  هک  دوب  .ق ) .ه  ياّفوتم 763 )

ریخ هرایز  یف  ماقـسلا  ءافـش   » هک تسا  هّیمیت  نبا  رـصاعم  رگید  .ق ) .ه  ياّفوتم 756  ) ماش هاضقلا  یـضاق  یعفاش ، یکبُـس  نیدلا  یقت 
.تشون وا  ّدر  رد  ار  مانألا »

هک درب  یم  مان  باتک  لهچ  زا  نیّیباّـهولا » هلهجو  یبّنلا  یلا  لـسوتلا   » باـتک رد  همّظعم  هّکم  گرزب  ياـملع  زا  قوزرم  نب  دـماحوبا 
.دنا هدرک  فیلأت  يو  دیاقع  ّدر  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  اب  رصاعم  ّتنس  لها  ياملع 

هتـسجرب ياـه  هرهچ  زا  هک  تسا ، دنمـشزرا  رثا  نیا  فلؤم  يربص » بّویا  پیترـس   » ّتنـس لـها  سانـشرس  ياـه  هرهچ  نیا  زا  یکی 
.دوب ینامثع  تفالخ  دهع  رد  ّتنس  لها  یبهذم  یسایس و 

.دروآ تسد  هب  ناوت  یم  ناشیا  دنمشزرا  راثآ  رب  نامز  نآ  ناگرزب  ياهظیرقت  زا  ار  وا  يالاو  رایسب  ریظن و  مک  ّتیعقوم 

ظیرقت ناشیا  هّکم » تآرم   » باتک رب  ینامثع  دـهع  خـیاشم  ناـیتفُم و  ناریزو ، ناـیماظن ، نارعاـش ، ناریبد ، ناـبیدا ، زا  نت  دادعت 29 
[ . 2  ] .تسا جراخ  راتفگ  نیا  هلصوح  زا  اهنآ ، زا  ییاه  هنومن  لقن  هک  دنا ، هدوتس  ار  وا  يدنلب  رایسب  تارابع  اب  هتشون ،

همدقم

هراشا

صوصخ رد  منآ ، نتشون  ریرحت و  ددص  رد  کنیا  هک  هچنآ 
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زا نایباّهو  ياهتیانج  رگنایب  هچرگ  هتـشون  نیا  .تسا  نایباّهو » خیرات   » ناونع اب  زاجح ، هکرابم  هقطنم  رد  .ه  لاس 1222  ياهدادیور 
، دـنا هداـهن  داـینب  هَطِمارَق »  » هتخیر ورف  ياـه  هیاـپ  رب  ار  دوـخ  فرحنم  نییآ  تیباّـهو  هکنیا  هـب  رظن  یلو  دـشاب ، یم  ماـجرف  اـت  زاـغآ 

.دننک یمن  سکعنم  هطمارق  بیرغ  بیجع و  ثداوح  هرابرد  ار  ّبقرتم  يرورض  تامولعم 

دوش وگتفگ  یساّبع  يافلخ  زا  هّدع  نآ  تشذگرس  زا  هدرشف  روط  هب  نآ ، رد  هک  متـسه  يا  همّدقم  میدقت  زا  ریزگان  رذگهر  نیا  زا 
هب موسوم  رگنایغط  زواجتم و  ياههورگ  شیادیپ  ّتیفیک  زا  دندرک و  یم  تموکح  یمالسا  کلامم  رب  هطمارق ، شیادیپ  ماّیا  رد  هک 

.میوگب نخس  هصالخ  روطب  اهنآ  یبهذم  تاداقتعا  و  هطمارق » »

یم مقر  ینایاورنامرف  تسد  هب  مدرم  تشونرس  تشاد و  رارق  طوقس  یبیشارس  رد  یـساّبع  تلود  هطمارق ، بهذم  شیادیپ  ماگنه  هب 
.دندوب دوخ  هرطیس  هعسوت  ددص  رد  ییارَمُالاریمَا » : » ياعّدا اب  هک  دروخ 

یم رـس  رد  یبـلط  لالقتـسا  راـکفا  فارطا -  تاـیالو  رد  هاوخ  دادـغب ، هفـالخلاراد  تاـیالو  رد  هاوـخ  ناـیلاو -  همه  ساـسا  نیا  رب 
.دندنارورپ

.دندوب هدش  ریس  یگدنز  زا  هدیسر و  بل  هب  مدرم  ناج  نارادمامز ، ناوارف  ياهیتلادع  یب  ملظ و  رثا  رد 

فارـشا ناـیعا و  زا  یکی  یلعی ،» نـب  یلع   » لزنم هـب  .ه ) لاـس 289  هب  « ) هیورکذ نب  ییحی   » ماـن هب  راّدـغ  يدـحلم  رادوریگ ، نیا  رد 
کیدزن زا  یّصاخ  تنطیش  اب  درک و  یّفرعم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترضح  هداتـسرف  ار  دوخ  دش و  دراو  نامهم  ناونع  هب  فیطق » »

[ . 5  ] .تفگ نخس  ترضح  نآ  روهظ  ماّیا  ندش 

زا يو  .داد  بیرف  ار  نیرحب  فیطق و  حول  هداس  دارفا  زا  یهورگ  دـناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  فیطق  یلاـها  هسیـسد ، هلیح و  اـب  وا 
نایم
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.دیزخ افتخا  اوزنا و  هشوگ  هب  دوخ  هاگنآ  دروآرد ، دوخ  لطاب  نییآ  هب  ار  یتبانج » یباّنج  مارهب  نب  نیسح  ، » لیابق ياسؤر 

فرط زا  هک  درک  دوـمناو  هدـش ، رهاـظ  رگید  راـبکی  یلو  دیـشک ، ازارد  هب  ینـالوط  سب  یتّدـم  هیورکذ  نب  ییحی  ياـفتخا  هـچ  رگ 
تفایرد [ 6  ] هچقآ قناد  راهچ  مهرد و  شـش  غلبم  ناگدـنورگ  زا  کی  ره  زا  هک  هتفای  ّتیرومأم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ترـضح 

.دناسرب ترضح  نآ  هب  هدومن ،

درگ يرامشیب  ياهلوپ  هلیح ، نآ  وترپ  رد  داد و  هئارا  مالسلا  هیلع  ماما  سیونتسد  ناونع  هب  یلعج  همان  کی  اعّدا ، نیا  تابثا  يارب  وا 
.دش دیدپان  مه  زاب  هدروآ ،

رما نآ  رد  هک  داد  هئارا  مالـسلا » هیلع  ماما  فیرـش  عیقوت   » ناونع هب  يرگید  یلعج  همان  دـش و  رهاظ  رگید  راـبکی  هیورکذ  نب  ییحی 
[ . 5  ] .دزودنیب رامش  زا  نوریب  ییایشا  لاوما و  تسناوت  هلیسو  نیدب  .دننک و  میلست  وا  هب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  ناشیکمه  دوب : هدش 

شرـسمه یّتح  دروآ ، لمع  هب  میرکت  لیلجت و  وا  زا  هداعلا  قوف  دیعـس  وبا  درک و  هتوتیب  یباّنج  دیعـس  وبا  هناخ  رد  یبش  ماّیا  نیا  رد 
.تشادرب هدرپ  دوخ  یتریغ  یب  ینید و  یب  زا  هلیسو  نیا  هب  و  دومن ! میلست  يو  هب  ار 

يوگتفگ بجوم  یلاـها  ناـیم  رد  وا ، هب  شیوخ  رـسمه  میلـست  قیرط  زا  هحاـبا » : » بتکم زاربا  دیعـس و  وبا  هداـعلا  قوـف  مارتـحا  نیا 
درط زرم  زا  جراخ  هب  نیرحب  دودـح  زا  ناوارف  يراوخ  ّتلذ و  اـب  داـتفا و  ماد  هب  تموکح  فرط  زا  هیورکذ  نب  ییحی  دـش و  ناوارف 

.دش

یهورگ داد و  رشن  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  لطاب  بهذم  درک و  هنخر  بالک  ینب  هلیبق  رد  یتّدم  زا  سپ  يو 
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.دومن زارمه  دوخ  اب  ار  بالک  ینب  حلاصان  دارفا  زا 

ناناملسم سیماون  کته  يزیرنوخ و  هب  هاگنآ  .تفای  يا  هرطیس  ّطلست و  ماش  یلاوح  رد  دروآ و  درگ  یهاپس  اهنآ  يرای  اب  ماجنارس 
.داهن ياپ  تواسق  تواقش و  جوا  هب  یهابت ، داسف و  ملظ و  رد  دیزای و  تسد 

نیا رد  .دـنتخادرپ  دربـن  هب  دـش ، یم  لیـسگ  اـهنآ  يوـس  هب  هک  ینایهاپـس  اـب  دـندش و  هدـنکارپ  ماـش  فارطا  رد  وا  هیاـمورف  ناوریپ 
بذـج ار  يرتشیب  ياهورین  هدـش ، مسقنم  فلتخم  ياـههورگ  هب  اـهنآ  سپـس  .دـندش  بولغم  یماـگنه  بلاـغ و  یهاـگ  اـهیریگرد 

غیت مد  زا  ار  يرفن  رازه  تسیب  هورگ  کـی  دـندرب ، هـلمح  جاّـجح  هلفاـق  هـب  راـبکی  .دـندومن  ماـع  لـتق  دـنداهن  مدـق  اـجره  .دـندرک 
.دنتشاذگن یقاب  شک  سفن  رفن  کی  یّتح  دندنارذگ و 

تخادرپ و هاپس  يروآدرگ  هب  رایسب  شالت  اب  دش ، دهاوخ  وا  ریگنابیرگ  اهتیانج  نیا  لمعلا  سکع  هک  درک  ساسحا  یتقو  دیعس  وبا 
عانتما هحابا  داحلا و  کلـسم  شریذـپ  زا  هک  ار  يدارفا  همه  دروآ و  نوریب  نایـساّبع  تسد  زا  ار  فیطق  هقطنم  هطمارق ، يراکمه  اـب 

.دومن ماع  لتق  دندیزرو 

مرـش نآ  نایب  زا  نابز  هک  دـیناسر  ییاج  هب  ار  تناها  نامیا ، لها  دروم  رد  .درک  تراغ  لتق و  ار  نآ  یلاوح  نیرحب و  یلاها  هاـگنآ 
! دراد

نییآ هریاد  زور  هب  زور  دنار و  تموکح  دندش  هحابا  داحلا و  هگرج  دراو  هک  یناسک  رب  درک و  هنخر  نآ  یلاوح  هرـصب و  رد  هاگنآ 
.داد شرتسگ  ار  هحابا  دیلپ 

، دیعـس وبا  يودرا  نتخاـس  قّرفتم  يارب  دوـخ  ماـخ  لاـیخ  هب  وا  .داد  يور  یـساّبع » هَّللاـب  ردـتقم   » دـهع رد  زیگنا  فـسا  هعجاـف  نیا 
لیسگ يونغ » رمع  نب  ساّبع   » ِیهدنامرف تحت  ار  يرکشل 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


دارفا همه  ساّبع ، زج  تفرگ و  تراسا  هب  هاپـس  دارفا  زا  رفن  اب 700  ار  رمع  نب  سابع  وا  .دـمآ  بلاغ  اهنآ  رب  دعیـس  وبا  نکیل  تشاد 
: تفگ هداد ، رارق  بطاخم  ار  ساّبع  هاگنآ  دینارذگ ، غیت  هبل  زا  ار  هاپس 

رد میزرو و  یم  تعانق  كدنا  يزیچ  هب  هک  میتسه  یفک  رب  ناج  نازابرس  ام  میدرگنابایب ، درون و  ارحـص  اه » یطمرق   » ام ساّبع ، يا 
دنوادـخ هب  دراد ، لیـسگ  ام  يوس  هب  دروآ و  درگ  اجکی  ار  دوخ  نایرکـشل  همه  یـساّبع  تلود  رگا  .میتسین  ییاـشگ  روشک  ددـص 

! دش میهاوخ  هریچ  اهنآ  همه  رب  دربن  نیلّوا  رد  هک  منک  یم  دای  دنگوس 

یتحار و لامک  رد  دادغب  رکشل  یلو  دنا ، هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  ییوج  شیاسآ  یبلط و  هافر  .دنا  هدومزآ  ار  اهالب  عاونا  نم  يودرا 
تداع هدوسآ  یگدنز  هب  هفیلخ  هیاس  ریز  رد  دنا و  هتفرگوخ  اراوگ  ياهماعط  ذیذل و  ياهکاروخ  عاونا  اب  دنرب و  یم  رس  هب  شیاسآ 

.دنزیخرب دربن  هب  ام  اب  دنتسیاب و  ام  ربارب  رد  دنناوت  یمن  زگره  اهنآ  اذل  دنا و  هدرک 

نوریب بآ  زا  ِیهام  دننامه  دنراذگب ، ماگ  اهنابایب  هب  هدمآ ، نوریب  دوخ  هاگشیاسآ  زا  ام  اب  ییور  رد  ور  دصق  هب  امـش  نایهاپـس  رگا 
.دنراپس یم  ناج  هداتفا ،

رد دنتـشگ و  ناوت  بات و  یب  دادغب ، زا  تکرح  تاعاس  نیتسخن  رد  دندوب و  نابایب  ياه  هچروم  دادـعت  هب  هک  دادـغب ، يودرا  نیمه 
.تسا یفاک  نم  ياعّدم  تابثا  يارب  دندش ؛ دوبان  وحم و  ییورایور  هیلوا  تاظحل 

رد نم  دوش ، لیـسگ  اـم  يوس  هب  دروآ ، مهاوـخ  مهارف  نم  هک  ییودرا  تازیهجت  زا  رتـشیب  یتازیهجت  اـب  نآ ، زا  رتریلد  ییودرا  رگا 
هتسخ و ًالماک  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  منک و  یم  ینیشن  بقع  ییورایور ، زاغآ 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


.میآ یمرب  ناش  همه  ِسپ  زا  مدنب و  یم  اهنآ  رب  ار  تشگزاب  هار  مهد و  یم  رارق  ناشیانگنت  رد  یکیراب  هگنت  رد  متخاس ، هدرزآ 

.دینکن فلت  تهج  یب  ار  دوخ  نایهاپس  دیوش و  فرصنم  نم  اب  يریگرد  زا  هک  تسا  نآ  رت  هنالقاع  سپ 

.ینک نایب  هفیلخ  روضح  رد  تساک  مک و  نودب  ار  اهنآ  يراپسب و  رطاخ  هب  ار  نانخس  نیا  ات  متشذگ  وت  نوخ  زا  نم  ساّبع ، يا 

.تشادرب شهار  رس  زا  ار  رفس  عناوم  درک و  اهر  ار  وا  هاگنآ  دیعس  وبا 

نیا ندینش  زا  ردتقم  تفگزاب و  یساّبع  هَّللاب  ردتقم  يارب  لیصفت  هب  ار  دیعس  وبا  تاراهظا  هتـشگزاب ، دادغب  هب  يونغ  رمع  نب  سابع 
تشذگ زا  سپ  هکنیا  ات  درواین ! نابز  رب  ار  هطمارق  ماجرفدب  هورگ  مان  یّتح  زارد  سب  یتّدم  دش و  بارطـضا  سرت و  راچد  شرازگ 
يورین مازعا  اـب  دـنتخادرپ ، بوشآ  اولب و  داـجیا  هب  دـندرک و  ییاـمندوخ  هفوک  رهـش  رد  هطمارق  رگلـالخا  هورگ  یتـقو  لاـس ، دـنچ 

، دوب هدـش  تواقـش  تواسق و  هدرکرـس  هک  دیعـس ، وبا  رـسپ  رهاط  وبا  نکیل  .تخاس  ناـشیرپ  ار  اـهنآ  تختیاـپ ، زا  یمّظنم  یماـظتنا 
ياهتناها دیـشک ، یم  ناشریجنز  هب  هک  ینادرم  نانز و  رب  درب و  یم  امغی  هب  ار  ناشلاوما  تخات و  یم  ادـخ  هناخ  جاّجح  رب  ناـنچمه 

.درک یم  رامورات  دش  یم  لیسگ  شیوس  هب  هک  ار  یهاپس  ره  تشاد و  یم  اور  یتشز 

رهاطوبا يوس  هب  جاّسلا » یبا  نب  فسوی   » یهدنامرف هب  هدنمزر ، رازه  یس  زا  لّکشتم  يراّرج  رکـشل  رگیدراب  ردتقم  رذگهر ، نیا  زا 
ندرک دزـشوگ  اـب  داتـسرف و  شیوس  هب  یکیپ  دـش ، کـیدزن  رهاـطوبا  هورگ  هب  جاّـسلا  یبا  نب  فسوی  هک  یماـگنه  .تشاد  لیـسگ 

.دناوخارف هفیلخ  زا  تعاطا  هب  ار  وا  شتارفن  ینوزف 

رهاط وبا 
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: تفگ فسوی  هداتسرف  هب  داهنن و  یعقو  اهرادشه  اه و  هیصوت  نیا  هب 

!« تسب مهاوخ  بانط  کی  هب  گس  نیا  اب  درک و  مهاوخ  ریگتسد  ار  وا  ادرف  وگب : فسوی  هب  »

.دنار دوخ  شیپ  زا  ار  فسوی  هداتسرف  دومن و  تراشا  دوب  هدش  هتسب  خیم  هب  رداچ  لخدم  رد  هک  یگس  هب  تفگ و  ار  نیا 

.دیشک دنب  هب  درک و  ریگتسد  شناهارمه  زا  یهورگ  اب  ار  جاّسلا  یبا  نب  فسوی  دوب ، هتفگ  هک  هنوگنامه  دعب ، زور 

ار دادغب  هفالخلاراد  هب  لصّتم  رابنا »  » رهش تشذگ و  تارف  رهن  زا  اه ، یطمرق  زا  نت  دصیـس  اب  دربن ، نیا  رد  يزوریپ  زا  سپ  رهاطوبا 
هبل زا  دندوب ، شتراسا  رد  هک  ار  شناهارمه  فسوی و  هاگنآ  .تخاس  رامورات  ار  دادغب  زا  یلاسرا  رکـشل  ود  درک و  فّرـصت  روز  هب 

.دیامن بارطضا  تشحو و  راچد  شیپ  زا  شیب  ار  رابنا  یلاها  ناشیرپ  ياهلد  ات  دنارذگ ، ریشمش 

يوس هب  تفای و  ّطلست  زاجح  نیمزرـس  هکرابم  یحاون  رب  هاگنآ  درک و  نییعت  جارخ  الط  کی  هنالاس  رابنا  یلاها  زا  کی  ره  يارب  وا 
یلاح رد  .تخاس  نیگنر  هانگ  یب  ناسنا  رازه  یس  نوخ  اب  ار  نآ  نیمز  دراذگ ، مارحلا  دجسم  هب  ياپ  یتقو  .درب  موجه  همّظعم  هّکم 

.دینارذگ غیت  هبل  زا  زین  دندوب ، هتسشن  تسب  هب  هبعک  لخاد  رد  هک  ار  یعمج  یّتح  و  دنتشاد ! نت  هب  مارحا  هماج  اهنآ  زا  يرایسب  هک 

هب دـنک و  هبعک  راوید  زا  ار  دوسألا » رجح   » .تخاس ناسکی  كاخ  اب  ار  سّدـقم  رهـش  نآ  هکم ، هوکـش  اـب  ياـهنامتخاس  زا  يرایـسب 
.درک لمح  رَجَه » « ؛ دوخ سأّرلا  طقسم 

، رجه نیمزرس  هب  نآ  لاقتنا  هبعک و  فیرش  نکر  زا  دوسألا  رجح  ندنک  زا  رهاط  وبا  فده 
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، دش یم  هّکم  دیاع  ادخ  هناخ  جح  ریـسم  زا  هک  ار  یتاضویف  دشکب و  يداسک  هب  ار  ادـخ  هناخ  قنور  رپ  ضیف و  رپ  رازاب  هک  دوب  نیا 
.دیامن ریزارس  رجه  هب 

اجنآ رد  لاس  تّدـم 22  هب  ار  دوسالا  رجح  داهن و  مان  هرجهلا » راد   » ار نآ  داهن و  داینب  رجه  رد  ینومیمان  ناـمتخاس  تهج  نیمه  هب 
.تشادهگن

سیفن يایادـه  اهبنارگ و  ایـشا  هبعک ، هکرابم  هدرپ  ادـخ ، هناخ  برد  ینییزت  ياهولبات  دومن ، ماـع  لـتق  مارحلا  دجـسم  رد  هک  يزور 
.درک میسقت  شنایرکشل  نایم  رد  درب و  تراغ  هب  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  هنازخ  رد  دوجوم 

ماب تشپ  هب  هک  ار  یتریـسدب  ياهیطمرق  زا  یخرب  هک  نیا  هب  رظن  یلو  دربب  دوخ  اـب  هدروآ  نییاـپ  زین  ار  ـالط  نادواـن  تساوخ  یم  وا 
.تشگ فرصنم  میمصت  نیا  زا  دندش ، كاله  دنداتفا و  نیمز  هب  هبعک  يالاب  زا  دوب ، هداتسرف  هبعک 

هَّللا دـبع   » هب ار  هّیـضق  لیـصفت  اذـل  تسا و  هدیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  هک  درک  یم  رّوـصت  درب ، رجه  هب  ار  دوسـألا  رجح  هک  یماـگنه 
.دناوخ دهاوخ  وا  مان  هب  ار  هبطخ  نیا  زا  دعب  هک  دومن  راهظا  تشاد و  ضورعم  یمطاف  نیطالس  زا  يدتهملا »

: تشون خساپ  رد  يدتهملا  هَّللا  دبع 

هدرب رجه  هب  ار  دوسألا  رجح  هک  يا  هدـیناسر  اـجنآ  هب  ار  تراـسج  يا و  هدروآ  راـب  هب  ییاوسر  همهنیا  یهلا  نما  مرح  رد  اتفگـش ! »
یم لاح  يا ، هدرک  تمرح  کته  دوب -  مرتحم  كرابم و  مالـسا ، رد  مه  تیّلهاج و  رد  مه  هک  هبعک -  سّدـقم  هدرپ  هب  تبـسن  .يا 

!« دنک تنعل  تناراکددم  همه  وت و  هب  دنوادخ  یناوخب ! هبطخ  نم  مان  هب  یهاوخ 

تعاطا هقبر  زا  خساپ ، نیا  تفایرد  زا  سپ 
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.تفر نوریب  وا 

: دنا هتفگ  اهنآ  زا  یخرب  دنا ؛ هدرک  فالتخا  ناشیکدب  نیا  هلطاب  دیاقع  حیرشت  ماقم  رد  ناخّروم 

هب دوب  شیوخ  هحیرق  لوصحم  هک  ار  یباتک  دـش و  رهاظ  تّوبن  يوعد  اب  داهن ، روهظ  هصرع  رد  اـپ  هطمارق  زا  هک  یـصخش  نیتسخن  »
« .دومن دادملق  ینامسآ  باتک  ناونع 

: دنا هتفگ  يرگید  هورگ 

يدهم ترضح  هداتسرف  هّیلیعامسا و  ناماما  زا  ار  دوخ  هک  دوب  یماجرفدب  صخش  دومن ، دوجو  راهظا  هطمارق  زا  هک  يدرف  نیتسخن  »
« .دناشنب یسرک  رب  ار  اعّدا  نیا  هک  دومن  ناوارف  شالت  درک و  یفرعم  [ 6  ] مالسلا هیلع 

عینـش و لامعا  هب  نانآ  باکترا  اهنآ ، تلالـض  رفک و  هطمارق ، بهذم  نالطب  دریگ ، رارق  شریذپ  دروم  مادـک  ره  راتفگ ، ود  نیا  زا 
مّود راتفگ  ام  هچرگ  .دشاب  یمن  دیدرت  هنوگچیه  ياج  تسا و  یهیدب  تفای ، راشتنا  نانآ  تسد  هب  هک  یبهذم  رد  حیبق  لامعا  هحابا 

.میبای یم  رتراوتسا  ار 

هطمارق نییآ 

ار دوخ  دـنراد و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دـنزرف  لیعامـسا  دـنزرف  دّـمحم  تماما  هب  داقتعا  رهاـظ ، بسح  هب  هچرگ  ناـیطمرق 
یم لالح  ار  ناناملسم  نوخ  نتخیر  دنناد ، یم  حابم  ار  عرش  تامّرحم  نطاب  رد  یلو  دننک ، یم  یفرعم  هّیلیعامـسا  هقرف  زا  يا  هخاش 

.دننک یم  ریفکت  دنشاب ، اهنآ  لطاب  شیک  هریاد  زا  نوریب  هک  ار ، دّحوم  ناناملسم  همه  دنرامش و 

: زا تسا  ترابع  هورگ  نیا  تادقتعم  هصالخ 

هّیموی ياهزامن   - 1

موصعم ماما  زا  تعاطا   - 2

تاکز  - 3

موصعم ماما  هب  سمخ  تخادرپ   - 4

هزور  - 5

نییآ ياهزار  هب  يدنب  ياپ   - 6

! انز  - 7
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بهذم ياهزار  شرتسگ  جیورت و   - 8

زیمآرفک لامعا  هک  تسین  يدیدرت  یلو  دنیوج ! یم  يرود  نیطایش  زا  دنناد و  یم  دوخ  يوگلا  ار  ناگتشرف  هک  دنتـسه  یعّدم  اهنآ 
و
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.دنراد یم  اور  ار  يداحلا 

: زا تسا  ترابع  اهنآ  لطاب  دیاقع  زا  ییاهزارف 

.دنرادنپ یم  لالح  ار  رمخ  برش   - 1

.دننک یمن  لسغ  تبانج  زا   - 2

.دنناد یم  رصحنم  لاس  رد  زور  ود  هب  ار  هزور   - 3

.دنناد یم  بجاو  ار  فیرش  سدق  هب  نتفر  همّظعم ) هّکم  ياج  هب   ) جح هضیرف  ماجنا  يارب   - 4

[ . 7  ] .دنیوگ یم  هَّللا »! لوسر  هّیفنحلا  نبدّمحم  َّنأ  دهشأ   » زامن ِناذا  رد   - 5

.نانآ دیلپ  لطاب و  دیاقع  زا  تسا  يا  هشوگ  اهنیا 

: تسا فالتخا  مان  نیا  هب  هطمارق  يراذگمان  ببس  دروم  رد 

.تشاد مان  طمرق » (، » یباّنج دیعس  وبا   ) داحلا رفک و  هار  هب  هورگ  نیا  هدنهد  قوس  نییآ و  نیا  راذگ  هیاپ  هک  دوش  یم  هتفگ   - 1

یم طمرق »  » ار وا  رذـگهر  نیا  زا  تشاد ، یمرب  ماگ  هتـسهآ  هتـسهآ  دوخ ، هاتوک  ياهاپ  اب  دوب و  دـق  هاتوک  هشیپ ، تلالـض  ِدرم  نیا 
.دنتفای ترهش  هطمارق »  » هب دوب ، هتفرگ  رارق  نانآ  هار  ارف  طمرق  دیعس  وبا  يوس  زا  هک  هحابا ، داحلا و  رفک ، هار  ناوریپ  اذل  .دنتفگ و 

لاح رد  رگید  ياتسور  هب  ییاتسور  زا  هراومه  تحابا  داحلا و  نییآ  شرتسگ  يارب  هک  اهیطمرق  ياوشیپ  يرگید ، لقن  ساسا  رب   - 2
تحارتسا هب  تمرک » : » مان هب  یمـشچ  خرـس  صخـش  هناخ  رد  یتّدم  دـش و  ضیرم  هفوک  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  دوب ، دـمآ  تفر و 

اب تفای و  مان  همارکلا » خیـش   » شناـبزیم ماـن  تبـسانم  هب  نآ  زا  سپ  .تسبرب و  رفـس  تخر  هتفاـی ، يدوبهب  یتّدـم  زا  سپ  .تخادرپ 
.تشگ لّدبم  طمرق »  » هب تمرک »  » ظفل نامز ، تشذگ 

نیا تفای و  ترهش  طَمْرَقُم » ِّطخ   » شراگن رد  هورگ ، نیا  هشیپ  تواقش  ناگرزب  زا  یکی  يرگید ، لقن  ساسا  رب   - 3
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.دندش هدیمان  یطمرق » ، » طخ بحاص  نآ  هب  باستنا  تهج  هب  ماجرف  دب  هورگ 

هب تعیرـش  رادبآ  غیت  اب  .ه  ای 384  لاس 373  رد  دیدرگ ، رو  هلعـش  .ه  لاس 261  رد  هک  هطمارق ، راب  ررـش  شتآ  هکنیا  نخـس  هاتوک 
.دیدرگ شوماخ  یّلک 

، هدومن قیرح  همعط  ار  نآ  یحاوـن  فارطا و  دـیدرگ ، رو  هلعـش  هک  يا  هطقن  ره  رد  دوـخ ، لاعتـشا  زاـغآ  رد  زوسناـمناخ  شتآ  نیا 
.دینازوس دادیب  شتآ  رد  ار  یمالسا  کلامم  زا  یّمهم  ياهشخب 

ار مزال  ياهریبدـت  یکانرطخ  ثداوح  نینچ  لباقم  رد  هک  داد  یمن  تصرف  یتلود  ناکرا  هب  ساـّبع ، ینب  تلود  یلخاد  ياـه  هلیاـغ 
رادتقا رب  هلیـسو  نیا  هب  دـنتخادرپ و  یم  يرگلواپچ  تراغ و  هب  دندیـسر  یم  هک  يا  هلیبق  موق و  ره  هب  هطمارق  ور  نیا  زا  دنـشیدنایب ،

.دندوزفا یم  دوخ 

تاماش هب  .ه  ياهلاس 289 و 293  رد  .دـنتخات  نیرحب  هب  .ه  لاس 286  هب  .دـندرک  هلمح  هفوک  هب  .ه  ياهلاس 278 و 313  رد  هطمارق 
ار رابنا  .ه  لاس 315  هب  .دـندرب  موجه  هرـصب  هب  .ه  لاس 307  هب  .دـندرک  تراـغ  ار  شمد  .ه  و 360  ياهلاس 290  رد  .دـندرب  شروی 

همّظعم هّکم  روهشم  ياهرهـش  هب  .ه  لاس 317  رد  هرخألاب  دـنتخات و  طـیه  هّقر و  هبحر ، هب  .ه  لاس 316  رد  .دـنداد  رارق  هلمح  دروم 
.دنتخاس ّلتخم  ار  یحاون  نآ  شیاسآ  .دندومن و  ماع  لتق  ار  اهنآ  یلاها  دندرک و  هلمح 

رد دـندروآ و  رد  اپ  زا  ار  نانآ  دـندرب و  شروی  یقارع  جاّـجح  ياـهناوراک  هب  .ه  و 361  ياـهلاس 312،294  هب  زوت  هنیک  هورگ  نیا 
ار مارحلا  هَّللا  تیب  جاّجح  دنتسب و  ار  ادخ  هناخ  هار  هدیناسر ، هجرد  نیرخآ  هب  ار  تواقش  .ه  ياهلاس 363،356،314 و 384 
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.دنتخاس مورحم  جح  هضیرف  يادا  زا 

یمالسا کلامم  رب  رابتواقش  هرطیـس  لاس  تّدم 123  هب  دندمآ و  دـیدپ  نایباّهو  شیادـیپ  زا  شیپ  لاس  هک 927  هطمارق ،»  » هراـب رد 
ضارقنا نیب  هک  لاس  تدم 804  رد  مینک و  یم  هدنسب  هاتوک  شرازگ  نیمه  هب  دندوب ، هقطنم  رد  روجف  قسف و  راد  هیالط  دنتـشاد و 

شیک اریز  تسین ؛ يزاین  هطمارق  راکفا  راشتنا  ّتیفیک  نییبت  یخیرات و  دانـسا  لقن  هب  هتفرگ ، رارق  باّهولا  نب  دّمحم  روهظ  هطمارق و 
زا هدنام  ياج  رب  لطاب  تادقتعم  نامه  دـنراد ، ینیـشنرداچ  يا و  هریـشع  یگدـنز  هک  زاجح  نمی و  دـجن ، بارعا  زا  یخرب  نییآ  و 

.دشاب یم  ناتساب  نارود 

.تسا هطمارق  تاداقتعا  ندوب  هیاپ  یب  لیالد  زا  یکی  رگنایب  میتسه  نآ  نایب  ددص  رد  هک  يزیگنا  تفگش  تشذگرس 

زیگنا تفگش  یناتساد 

اب ارک »  » هوک هنماد  رد  فئاط ، هب  تمیزع  ماگنه  هب  همّظعم -  هّکم  [ 8  ] یلعف ریما  اشاپ -  نیسح  فیرش  ردپ  نوع ، نب  دّمحم  فیرش 
.دش فداصم  يدنه  دیفس  شیر  ریقف  کی 

زا دـنتخادنا » تلاح  نیا  هب  ارم  نادزد  نامدرم ! يا  ناه  : » هلمج اب  دوب ، هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  يدـنه ، ياون  یب  درم  ریپ 
نیا یسک  هچ  دیـسرپ : اهنآ  زا  دیبلط و  روضح  هب  ار  یحاون  نآ  ياهاتـسور  ناگرزب  نوع  نب  دّمحم  .تسج  یم  دادمتـسا  نآ  نیا و 

!؟ تسا هتخادنا  لاح  نیا  هب  ار  هراچیب 

: دیناسر ضرع  هب  اهاتسور  زا  یکی  گرزب 

هدیقع ربانب  اریز  مدرک ! دراو  ناناملـسم  هرمز  هب  هدرک ، هنتخ  ار  وا  نم  دوب ، هدشن  دراو  ناناملـسم  هرمز  هب  زونه  درم  نیا  نم ! رورـس  »
وا نم  ور  نیا  زا  .دیآ  یمن  رامش  هب  ناملسم  وا  دشاب  هدشن  هتفرگ  فان  ات  رگا  سک  ره  یلسانت  تلآ  تسوپ  ام 
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«! متشادن یتراسج  تراغ و  تقرس ، تناها ، هلیح ، دصق  مدرک و  هنتخ  دوخ  يداقتعا  لوصا  ساسا  رب  ار 

هتخانش يا  هدیهوکن  هویش  هدومرف ، رما  نادب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  يا  هنتخ  هویش  نیـشن ، هیداب  لیابق  زا  یخرب  نایم  رد 
هب یناسنا  فرـش  ربمایپ و  ّتنـس  اب  تسا و  كانرطخ  رایـسب  هک  دـنا  هتفرگ  شیپ  ار  یتشز  هویـش  ینادان  لـهج و  يور  زا  دوش و  یم 

.درادن بسانت  هجو  چیه 

هنتخ هنوگ  نیا  هک  یـسک  اهنآ  نانز  رظن  رد  هکلب  دـنهد ، یم  حـیجرت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  رب  ار  هویـش  نیا  اهنت  هن  نانآ 
.دننک یمن  لیامت  راهظا  يدارفا  نینچ  اب  جاودزا  يارب  اهرتخد  دوش و  یمن  هتخانش  درم  دوشن ،

دارفا روظنم ، نیا  ماجنا  يارب  دوش و  هدـیرب  یلـسانت  تلآ  همه  تسوپ  هک  تسا  نیا  هنتخ  رد  ّتنـس  هورگ ، نیا  تاداـقتعا  ساـسا  رب 
.دنوش یم  هدرامگ  یتفگش 

لاس یلا 20  هک 15  ینارسپ  يارب  اذل  دنرادن و  لّمحت  دنـشاب  هدیـسرن  یلا 20  ّنس 15  هب  هک  يدارفا  یتاـّیلمع ، نـینچ  يارجا  يارب 
.ددرگ یم  مالعا  درف  نآ  ردپ  يوس  زا  نانک  هنتخ  مزب  داقعنا  دوش و  یم  نییعت  نانک  هنتخ  زور  ناونع  هب  يزور  دنراد ،

همه اذـل  دـشاب و  یم  نانک  هنتخ  مسارم  رد  تکرـش  يارب  هداوناخ ، نیا  نایانـشآ  ناشیوخ و  زا  یمـسر  توعد  يانعم  هب  نالعا  نیا 
هس ود ، مادک  ره  دنروآ ، یم  مهارف  يا  هیده  ناوت  ّدح  رد  کی  ره  دنیآ و  یم  مه  درگ  تابصق  اه و  هیرق  زا  ناگتـسباو  ناگتـسب و 

.دنوش یم  راپسهر  هنتخ  يارجا  ّلحم  هب  هدش ، مالعا  ِتقو  زا  شیپ  زور  ود  یکی  هتشادرب ، رتش  ای  واگ و  دنفسوگ ، راهچ  ای 

تروص هب  دنا ، هدش  توعد  مسارم  يرازگرب  ّلحم  هب  هک  رواجم  ياهاتسور  یلاها 
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مه درگ  رظن  دروم  ياتسور  یکیدزن  رد  اهاتسور ، رگید  یلاها  اب  هدش ، نییعت  شیپ  زا  همانرب  قبط  دننک و  یم  تکرح  یعمج  هتـسد 
ولج ار  يدادعت  دنناوخ و  یم  یعمج  هتـسد  گنهامه و  تروص  هب  دوخ  نابزیم  شیاتـس  رد  يا  هتخاس  شیپ  ياهدورـس  دنیآ و  یم 

.دنزادرپب یبوکیاپ  صقر و  هب  گنفت  هزین و  اب  هک  دنزادنا  یم 

زاربا دیاصق  راعـشا و  ندناوخ  يزادـنا و  ریت  اب  .دنباتـش  یم  اه  نامهم  لابقتـسا  هب  یعمجتـسد  تروص  هب  زین  نابزیم  ياتـسور  یلاها 
.دننک یم  تیاده  هدش  نییعت  شیپ  زا  ّلحم  هب  ار  نیدراو  هدومن ، تاساسحا 

لاح هب  ار  اهنآ  هدومن ، میدقت  هریغ  نگل و  گید و  زا  مزال ؛ رازبا  جنرب و  يرادقم  دنفسوگ ، کی  رفن  هد  ره  يارب  مسارم  هدننک  اپرب 
رد هک  دنشاب ، زپ  تخپ و  لوغشم  افـصاب  یهوک  هنماد  رد  ای  عیـسو و  تشد  نهپ  کی  رد  اتـسور ، نوریب  رد  هک  دراذگ ، یم  او  دوخ 

.تسین ّتیعمج  همه  نیا  زا  ییاریذپ  ناکما  لزانم  هدودحم 

يدنفسوگ ره  دنراذگ و  یم  راب  ار  اهگید  دننک و  یم  حبذ  هدش ، میدقت  نابزیم  فرط  زا  هک  ار  يدنفسوگ  هدش ، توعد  ياهنامهم 
.دنروخ یم  دنزپ و  یم  هدنامیقاب  هنکشا  اب  ار  اهجنرب  هاگنآ  .دننک  یم  لوانت  هدومن ، میسقت  تمسق  هد  هب  ار 

دنزادرپ یم  هرعاشم  هب  هدش ، میـسقت  هورگ  ود  هب  هاگنآ  دنزورفا و  یمرب  یگرزب  شتآ  هدش  نییعت  ّلحم  رد  اتـسور  ره  یلاها  سپس 
شهوکن ای  شیاتس و  رد  یعمج  هتسد  تروص  هب  يراعـشا  یهورگره  دننک و  یم  يرپس  هرعاشم  اب  اپرـس  هداتـسیا و  ار  بش  مامت  و 

.دنناوخ یم  لباقم  فرط 

هنتخ تسا  رّرقم  هک  ار  يا  هّچب  رـسپ  دورو  دـنیآ و  یم  درگ  یعیـسو  نادـیم  کی  رد  گنفت  کیلـش  اب  ناشمـسر ، قباـطم  نادادـماب 
.دنشک یم  راظتنا  دوش ،

رسپ نآ 
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هنتخ نادیم  هب  دنتکرح ، رد  شرـس  تشپ  زا  نانز  وا و  يور  شیپ  زا  شا  هداوناخ  نادرم  هک  یلاح  رد  هدـش ، نییعت  نامز  رد  زین  هّچب 
مسارم يارجا  يارب  یچتّنـس  هاگنآ  دشک ، یم  ار  [ 9 « ] هّیبنج  » هب موسوم  رجنخ  يزارفرـس  رورغ و  لامک  رد  دراذگ و  یم  مدـق  نانک 

ادج هقیقد  ود  رد  ار  یلسانت  تلآ  تسوپ  مامت  هدرک ، زاغآ  وم  هاگنتـسر  زا  فیرظ  کچوک و  رایـسب  ییوقاچ  اب  زین  وا  .دنز  یم  وناز 
.دزاس یم 

.دریذپ یم  ماجنا  دیع  ياهزور  رد  ًابلاغ  مسارم  نیا 

يارجا نمـض  رد  رگا  یلو  دنریگ ، یمن  هدروخ  وا  هب  دهد ، رـس  دایرف  هلان و  ردق  ره  لزنم ، هب  تعجارم  ماگنه  هب  هدش  هنتخ  صخش 
! دننک یم  هاگن  نز  کی  ناونع  هب  وا  هب  دوش و  یم  طقاس  هلیبق  نادرم  مشچ  زا  دوش ، هدینش  وا  زا  هلان  هآ و  هیرگ و  يادص  تاّیلمع 

، متـسه ینالف  رـسپ  ینالف  نم  : » دیوگ یم  دور و  یم  شیپ  مدق  دـنچ  هدـش  هنتخ  صخـش  دیـسر ، نایاپ  هب  هنتخ  مسارم  هک  یماگنه 
« .منامرهق تصش و  برض  بحاص  درمناوج و 

یم یبوکیاپ  مدق  دـص  دودـح  تاهابم ، يریلد و  زاربا  اب  هتفگ ، نخـس  دوخ  تعاجـش  تماهـش و  تداشر ، زا  هک  ظافلا ، هنوگنیا  هب 
.دنک

نادرم هک  یلاح  رد  هاـگنآ  دـنهد ، یم  رارق  دوخ  شیپاـشیپ  رد  ار  هدـش  هنتخ  درف  دـنا ، هتفاـی  روضح  مسارم  رد  هک  یهوبنا  ّتیعمج 
هدرب شلزنم  هب  سپـس  هدروآ ، رد  شدرگ  هب  اتـسور  درگادرگ  دننک ، یم  ییارـس  همغن  دننز و  یم  فد  اهنز  دننک و  یم  يزادـناریت 

.دنوش یم  هدنکارپ  دنروخ و  یم  هدرک  هّیهت  نابزیم  هک  یکیک  زا  دنناباوخ و  یم  شرتسب  رد 

.دوش یم  هّیهت  نغور  بآ و  درآ ، زا  کیک  نیا 

تشم کی  شنادنواشیوخ  دریگ ، یم  رارق  شباوختخر  رد  هدش  هنتخ  رسپ  هک  یماگنه 
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.دننک یم  عمج  ار  اهنآ  نانک  يداش  اه  هّچب  دنهد و  یم  رارق  شرس  يالاب  لیجآ 

ملاس ناج  هکنانآ  یلو  دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هدراو  تامدص  رثا  رد  اهنآ  زا  يدادعت  دـنوش ، یم  هنتخ  هنوگنیا  هک  يدارفا 
.دنزیخ یمرب  باوختخر  زا  هتفای ، يدوبهب  ماجنارس  ندش ، يرتسب  هام  راهچ  هس  زا  سپ  دنرب ، یم  رد  هب 

نایباهو شیادیپ 

هراشا

دجسم ترواجم  رد  دنتسشن و  نیمز  رب  يا  هریت  ربا  نوچ  ادخ  هناخ  رانک  رد  .ه  لاس 1222  هب  هک  دنتسه  يرگزواجت  هورگ  نایباّهو ،
.دیامن تقفارم  ارادم و  دیلپ  هورگ  نیا  اب  هک  دندرک  راداو  ار  بلاغ » فیرش   » دندنکفا و تماقا  لحر  مارحلا 

، هرـصب يوس  هب  همّظعم  هّکم  یلزنم  هلـصاف 15  رد  هَْنیَیُع »  » مان هب  يا  هدکهد  رد  وا  .دوب  باّهولادبع » نبدّـمحم  ، » تیباّهو راذـگناینب 
.تفای ّتیرومأم  اتسور  نیمه  رد  ناهوژپ  شناد  تیبرت  سیردت و  هب  فلتخم  مولع  يریگارف  زا  سپ  .دوشگ  ناهج  هب  هدید 

تنوکس راوناخ  یلا 600  دودح 500  نآ  هناگراهچ  یحاون  رد  یلو  دندرک ، یم  یگدنز  راوناخ  اهنت 30  هچرگ  هنییع »  » هدکهد رد 
.دنتشاد

راکفا زاربا  زا  یلو  تشادرـس ، رد  ار  ناهوژپ  شناد  نتخاس  هارمگ  هشقن  زاغآ  زا  دوب ، یلبنج  بهذم  وریپ  هک  باّهولادبع  نبدّـمحم 
.دیزرو یم  عانتما  دوخ 

ار هحاـبا »  » هب طوـبرم  نانخـس  صیخـشت  تردـق  ندوـب ، يودـب  لـیلد  هب  هـچرگ  فارطا ، ياهاتـسور  زا  هدـمآ  درگ  ِناـهوژپ  شناد 
»!؟ دراد یموزل  هچ  [ 10  ] تاریخلا لیالد  رد  يور  هدایز  همهنیا  : » هک ریبعت  نیا  زا  نآرق و  توالت  هب  وا  دّیقت  مدع  زا  نکیل  دنتـشادن ،
یم هنعط  وا  رب  دنتـسناد و  یم  تّوبن  راکنا  رب  ینتبم  ار  اـهنآ  هدرب ، یپ  شا  یفارحنا  دـیاقع  راـکفا و  زا  یخرب  هب  وا ، نانخـس  رگید  و 

.دندرک یم  شحیبقت  دندز و 

سیردت هب  لاغتشا  ماجنارس  باّهولادبع  نبدّمحم 
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نییآ درک و  چوک  دوب  هدش  هدیـشاپ  باّذک  هملیـسم  تسد  هب  نآ  رد  یهابت  داسف و  مخت  هک  زاجح ، دجن و  یلاوح  هب  درک و  اهر  ار 
ياهنیـشن هیداب  زغم و  کبـس  ياهیودـب  درک و  مه  رـس  یلطاب  تاداقتعا  وا  .دومن  عارتخا  يوبن -  سّدـقم  عرـش  زا  نوریب  يا -  هزات 

درک و عـمج  دوـخ  رود  هب  ار  همّظعم  هّکم  فارـشا  ورملق  رد  دوـجوم  ياـه  یـضاران  تخاـس و  فرحنم  تـسار  هار  زا  ار  رـس  هریخ 
! دمآرب نیفیرش  نیمرح  لاغشا  ددص  رد  ماجنارس 

کبس ياهنیشن  هیداب  داتفا و  هار  هب  اتسور  نآ  هب  اتسور  نیا  زا  .درب  راک  هب  ار  اه  هسیسد  اه و  هلیح  عاونا  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب 
( .ه لاس 1188  ) .تخاس دراو  دوخ  نییآ  هب  ار  زغم 

ار باّهولادبع  نبدّمحم  یفارحنا  يداحلا و  راکفا  هب  طوبرم  ياهشرازگ  دوب ، همّرکم  هّکم  ریما  ماّیا  نآ  رد  هک  دوعسم  فیرش  بانج 
.دومن تفایرد  دندمآ ، یم  همّظعم  هّکم  هب  جح  هضیرف  ماجنا  يارب  هک  یناسک  زا 

راکفا و تاّیئزج  ناـیرج  رد  هدرک و  تفاـیرد  هّکم ) يرواـخ  هقطنم   ) قرـش هیحاـن  ياـملع  زا  زین  يرگید  ياهـشرازگ  هنیمز  نیا  رد 
.دوب هتفرگ  رارق  وا  دیاقع 

درک و یهاوـخ  رظن  هّکم  ياـملع  ناـگرزب  زا  دراد ؟ يا  هفیظو  هچ  ًاعرـش  یهارمگ  درف  نـینچ  اـب  هلباـقم  رد  هـک  دروـم  نـیا  رد  يو 
: دومن تفایرد  ریبعت  نیا  هب  یخساپ 

تباث و دوخ  لـطاب  ياـعّدا  رد  رگا  دوش و  مزلم  ناـمیا  نید و  هب  تشگزاـب  داـحلا و  رفک و  زا  هبوت  هب  دـیاب  باّهولادـبع  نبدّـمحم  »
« .تسا بجاو  شمادعا  لتق و  دنامب  اجرباپ 

اهخساپ نیا  .دومن  تفایرد  نانآ  زا  یهورگ  زا  ار  قوف  خساپ  داتسرف و  هّکم  ناگرزب  دزن  یناوارف  تاءاتفتسا  يو 
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.داتسرف لوبناتسا )  ) یلاع باب  هب  هقطنم  يراج  عاضوا  هرابرد  یطوسبم  هضیرع  تسویپ  هب  هدروآ ، درگ  ار 

روتـسد زین  هّدـج  ریما  اشاپ  نامثع  هب  دوعـسم ، فیرـش  رب  هوالع  تفرگ ، ماجنا  یقیقد  قیمع و  تاقیقحت  یلاع  باب  رد  هکنآ  زا  سپ 
رفک و هشیر  دنناسرب و  شلمع  يازـس  هب  ار  باّهولادـبع  نبدّـمحم  هدومن ، تکرح  دوعـسم  فیرـش  قاّفتا  هب  هک  دـش  رداص  دّـکؤم 

.دنزادنارب راگزور  هحفص  زا  ار  داحلا 

نبدّـمحم یناـمز  هلـصاف  نیا  رد  دوـب ، هدـش  فرـص  تـقو  ینـالوط  یناـمز  اـه  یـسررب  تاـقیقحت و  نـیا  يارب  هـکنیا  هـب  رظن  یلو 
هب ار  يدارفا  هک  دوـب  هدرک  ناوارف  شـالت  هّیعرد » : » هقطنم رد  هتخادرپ ، دوـخ  لـطاب  نییآ  رـشن  هب  دـجن »  » نیمزرـس رد  باّهولادـبع 

.دزاس رشتنم  زاجح  یحاون  رد  ار  دوخ  لطاب  بهذم  هدروآ ، درگ  ار  یلّکـشتم  ياههورگ  هک  دوب  هتـسناوت  دراد و  او  تفالخ  يوعد 
.دوب هداد  ماجنا  غیلب  یعس  نآ  شرتسگ  يارب  و 

صاصتخا دوخ  هب  ار  اهنآ  يربهر  دروآ و  درگ  هیعرد  یحاون  رد  یهوبنا  ّتیعمج  تسناوت  ناوارف  شـالت  اـب  باّهولادـبع  نبدّـمحم 
.دهد

هک دوب ، مزال  بسن  تفارـش  بسح و  تلاصا  دوخ ، چوپ  راکفا  ِنداتفا  اج  يارب  نکیل  دروآ  تسد  هب  یقیفوت  هنیمز  نیا  رد  هچرگ  وا 
.دوب نآ  ِدقاف  وا  ناگمه  قاّفتا  هب 

هیعاد دوخ  هک  زیزعلادبع  .دومن و  قیوشت  نیفیرـش  نیمرح  لاغـشا  هب  ار  وا  دش و  لّسوتم  هّیعرد  خیـش  زیزعلادبع »  » هب رذگهر  نیا  زا 
نبدّـمحم یگتخاـس  نییآ  روـظنم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  وا  .تفریذـپ  ار  باّهولادـبع  هداز  داهنـشیپ  تشاد ، رـس  رد  یبـلط  لالقتـسا 
سپس دادغب ، يالیتسا  يارب  هک  دمآرب  ددص  رد  دومن و  وخن ت  رورغ و  زاربا  دیدج  نییآ  شریذپ  زا  تفریذپ و  ار  باّهولادبع 
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اب وزرآ  نیا  هک  درک  مـالعا  تشادرب و  هدرپ  دوخ  هشیدـنا  نیا  زا  زیزعلادـبع  .درادـب  فورـصم  ار  دوخ  تّمه  همّظعم ، هّکم  فّرـصت 
.دیشوپ دهاوخ  لمع  هماج  باّهولادبع  نبدّمحم  یبهذم  تنواعم 

هنیزه يروآ  درگ  هب  داتفا و  هار  هب  تابصق  ارق و  رد  اهنیـشن ، هیداب  ناگرزب  هب  باّهولادبع  نبدّمحم  دیاقع  ندرک  هضرع  يارب  هاگنآ 
نییآ نیا  شریذـپ  زا  هک  ار  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  کـی  ره  تخادرپ و  یعرـش » تاـکز  تاـیلام و   » ناوـنع تـحت  شروـش ، ماـیق و 
يارب نآ  زا  اـت  تخودـنا  ینـالک  تورث  قاـمچ ، برـض  هب  وا  .دـیناسر  لـتق  هب  تخاـس و  ریـشمش  همعط  دـیزرو ، عاـنتما  یگتخاـس 

.دیوج هرهب  دوخ  ناوریپ  يرادهگن 

شیک شریذـپ  هب  رـس  هریخ  ياهنیـشن  هیداب  زا  یهورگ  ندرک  راداو  لابند  هب  باّهولادـبع ، رـسپ  یپایپ  ياهقیوشت  رثا  رد  زیزعلادـبع 
نداد بیترت  هب  دـندوب ، هتفریذـپ  ار  باّهولادـبع  نبدّـمحم  یگتخاس  نییآ  هک  یناسک  يرایتسد  اب  دومن و  تفالخ  ياعّدا  يداـحلا ،

.دنک تمواقم  یماظتنا  ياهورین  لباقم  رد  دناوتب  ات  تخادرپ  هاپس 

نانخـس ریثأت  تحت  یگمه  هدـش و  رپ  یباّـهو  رـس  هریخ  دارفا  زا  دـجن  ياهتـشد  هیعرد و  ياـههوک  درک  هدـهاشم  هک  یماـگنه  يو 
ًالماک هسلج  کی  رد  دناوخ و  ارف  ار  لیابق  خویش  دنتـسه ، اّیهم  وا  نامرف  يارجا  هار  رد  دوخ  ناج  میدقت  يارب  باّهولادبع  نبدّمحم 

: درک زاغآ  هنوگنیا  ار  دوخ  یمسر  ینارنخس  نیتسخن  درک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  راکفا  هدنبیرف ، ياه  هدعو  اب  يّرس 

.مروآ نابز  رب  ًاحیرص  مراد ، ناهن  لد  رد  هچنآ  مناوت  یم  هک  متسه  ییودرا  بحاص  کنیا  نم  »

ییورین اب  دشاب -  دجن  هیعرد و  زا  ترابع  هک  دوخ -  هفالخلاراد  زا  هک  تسا  نیا  هاپس  نیا  يروآدرگ  زا  نم  فده 
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اهنآ هب  ار  دوخ  دـیاقع  ماکحا و  میروآ ، رد  دوخ  فّرـصت  هب  ار  اه  يدابآ  اهرهـش و  همه  هدومن ، تکرح  ریذـپان  تسکـش  ردـتقم و 
.میروآ تسد  هب  شعباوت  همه  اب  ار  دادغب  میتسه ، فصّتم  نآ  هب  هک  یفاصنا  تلادع و  وترپ  رد  میزومایب ،

هفیرش تعیرش  هّیوبن و  هّینس  ّتنس  زا  يوریپ  یعّدم  هک  ار  ّتنـس  لها  ناملاع  هک  میتسه  ریزگان  وزرآ ، نیا  هب  ندیـشخب  قّقحت  يارب 
[ . 11  ] .میرادرب نیمز  يور  زا  دنتسه  هّیدّمحم 

ياملع هژیو  هب  مینارذگب ؛ ریـشمش  مد  زا  دـننک ، یم  دادـملق  ّتنـس  لها  ياملع  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  ار  یناکرـشم  رگید ، ترابع  هب 
.دید دنهاوخن  یشوخ  يور  ام  ناشیکمه  دنتسه ، هدنز  اهنیا  ات  اریز  ار ، هّجوت  دروم  سانشرس و 

فّرـصت تحت  ار  دادـغب  سپـس  دومن ، نک  هشیر  دـننک  یم  ییاـمندوخ  ملاـع  ناونع  هب  هک  ار  یناـسک  تسخن  دـیاب  رذـگهر  نیا  زا 
« .دروآرد

.درب نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  نانخس  زیزعلادبع 

رد دـنتفگ و  نیرفآ  شریبدـت  نسح  رب  دـندرک و  دـییأت  ار  وا  نانخـس  دـندوب ، هدرک  تکرـش  ییامهدرگ  نیا  رد  هک  یلیابق  ياـسؤر 
: دنتشاد زاربا  شراتفگ ، رب  نتشاذگ  هّحص 

درگ اجنیا  رد  دـجن  ياهنابایب  هّیعرد و  ياههوک  زا  هدرک ، كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  وت  ياهنامرف  ذاـفنا  رماوا و  يارجا  يارب  اـم  »
یم ارجا  لمأت ، دـیدرت و  نیرتکچوک  نودـب  یهد  نامرف  هچنآ  میهد و  یم  ماـجنا  تساـک  مک و  نودـب  ینک  هدارا  هچنآ  میا ، هدـمآ 

« .مینک

شیاه هسیسد  اهروتسد و  يارجا  يارب  دندیـسوب و  ار  زیزعلادبع  تسد  دنتـساخرب و  کی  کی  اهنیـشن ، هیداب  بادآ  ساسا  رب  هاگنآ 
.دنتسب نامیپ 

: درک رداص  هنوگنیا  ار  دوخ  نامرف  نیتسخن  زیزعلادبع 

، یهاوختلادع رهاظم  زا  یکی  ناونع  هب  دیدومن ، دایقنا  راهظا  یگمه  هک  الاح  »
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، دننک یم  دادملق  ناملـسم  ار  دوخ  هک  یناکرـشم  اب  ناما  یب  دربن  يارب  ار  بارعا  همه  دـیناشوپب و  لمع  هماج  ار  هدـیقع  هدـیا و  نیا 
« .دیراد لیسگ 

دوخ ناگتفای  شرورپ  زا  یکی  دوب و  تحایس  ریـس و  رد  تیباّهو  نییآ  رـشن  يارب  باّهولادبع  نبدّمحم  نامرف ، نیا  رودص  ماگنه  هب 
.دوب هتشاذگ  زیزعلادبع  دزن  ار  یظفح » دمحا  نبدّمحم  : » مان هب 

ود زا  هک  يزار  ره  «: » عاش نینثإلا  زواج  ّرـس  ّلک  : » فورعم هلمج  ياضتقم  هب  ینارنخـس ، نیا  زا  سپ  زیزعلادـبع  هنارگزواجت  راـکفا 
.دیدرگ سلاجم  لقن  تشگ و  عیاش  دوش » یم  المرب  دنک  زواجت  بل -  ود  ای  نت - 

رذـگهر نیا  زا  .دـندرک  زیت  نادـند  نید  ياـملع  نتـشک  يارب  یظفح ، دـمحا  نبدّـمحم  کـیرحت  قیوشت و  هب  نید  یب  نارـس  هریخ 
هب نارگ و  باوخ  زا  تموکح  نارادمدرـس  ندرک  رادـیب  دوخ و  ناج  تاجن  يارب  دـندش و  زرل  سرت و  راچد  هیعرد  یحاون  ياملع 

دنتخیرگ و دادغب  يوس  هب  دنتفگ و  كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  هدرک ، لصاح  سامت  رگیدکی  اب  ناملسم ، ّتلم  هب  تمدخ  روظنم 
: دنتشاد ضورعم  دندناسر و  دادغب  یلاو  اشاپ » نامیلس   » عالّطا هب  ار  يراج  ثداوح 

، هدرک یفرعم  باّهولادبع  نب  دّمحم  نیقی  لها  ياوشیپ  و  نید ! دّدـجم  هدـنیامن  ار  دوخ  یظفح » دـمحا  نبدّـمحم   » مان هب  یقیدـنز  »
« .دهد یم  قوس  ینید  یب  داحلا و  هب  ار  هقطنم  مدرم 

، ناکمال دنوادخ  يارب  هک  دیزگ  اوأم  نانچ  نآ  ناطیش  وا ، نطاب  رد  یلو  تسا  هتـسارآ  لیاضف  زا  یخرب  اب  هچرگا  قیدنز  نیا  رهاظ 
یب لهاج و  دارفا  هب  ار  يرامش  یب  تافارحنا  دومن و  راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ناربمغیپ  متاخ  تعافش  .دش  ناکم  ذخأ  هب  دقتعم 

[ . 12  ] .درک نیقلت  گنهرف 

یظفح دمحا  نبدمحم 
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« زیزعلادبع ، » ماقم هاج و  ّبح  تهج  هب  تفر ، یم  رامش  هب  ناتسرپاتکی  یناج  نمشد  نارگید و  هدننک  هارمگ  دوب و  هارمگ  دوخ  هک 
مالـسا سّدـقم  نید  رد  هک  ار  یناـسک  نیرب و  سودرف  هب  دـندیورگ ، وا  لـطاب  شیک  هب  هک  ار  یناـهلبا  دـناوخ و  نینمؤملاریما »!  » ار

.دهد یم  تراشب  خزود  شتآ  هب  دندنام ، اجرباپ 

.دنوش یم  دوبان  نانآ  لواپچ  يّدعت و  غوی  ریز  رد  دنزوس و  یم  اهنآ  دادیب  ملظ و  شتآ  رد  هقطنم  نامیا  اب  مدرم 

تروص هب  نیا  و  دنا ! هتشذگ  رد  هقدنز  رفک و  رب  اهنآ  رظن  زا  دنا ، هتفر  ایند  زا  هتشذگ  نرق  جنپ  لوط  رد  هک  ینامیا  اب  نانز  نادرم و 
.تسا هدمآ  رد  اهنآ  تاداقتعا  زا  یکی 

رد شراگزور  زا  رامد  دننک و  یم  ریفکت  ار  وا  دنک ، یم  تابثا  ار  نانآ  راتفگ  فالخ  نشور ، لیالد  اب  هک  مالسا  ياملع  زا  کی  ره 
.دنروآ یم 

ياوه دوخ  هک  زین  زیزعلادبع  .دروآ و  رد  دوخ  هرطیس  تحت  ار  نیفیرـش  نیمرح  دادغب و  هک  درک  یم  کیرحت  ار  زیزعلادبع  هدربمان 
همعط تشاد  رارق  شهار  رس  رب  هک  ار  یملاع  ره  تخادرپ ، هاپس  زیهجت  هب  دش و  اّیهم  دادغب  هب  هلمح  يارب  تشاد ، رـس  رد  لالقتـسا 

: هک هدرک  رداص  نایباّهو  هب  دیکا  روتسد  هطبار  نیا  رد  تخاس و  یم  ریشمش 

هب هّینامثع  هّیلع  تلود  هیاس  ریز  هب  ءاجتلا  يارب  هتفگ ، كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناـخ و  میدرک  تفاـیرد  ار  ربخ  نیا  اـم  هکنیا  دّرجم  هب  »
یقاب ناملـسم  رفن  کی  یّتح  زاجح  یحاون  همه  رد  دوش ، هحماسم  صوصخ  نیا  رد  رگا  هک  دیـشاب  نئمطم  .میدیـسر  یلاـع  روضح 

دهاوخ رد  نایباّهو  هرطیس  تحت  زاجح  نیمزرس  تشذگ و  دهاوخ  ریشمش  مد  زا  هکنیا  زج  دنام ، دهاوخن 
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« .دمآ

راکفا و تاّیئزج  زا  دیدرگ ، دقعنم  تبسانم  نیا  هب  هک  یـسلجم  رد  دش و  ّرثأتم  تّدش  هب  زیگنا  ّرثأت  ربخ  نیا  تفایرد  زا  اشاپ  نامیلس 
.درک لاسرا  يزیمآ  دیدهت  ياه  همان  وا ، ربارب  رد  تمواقم  يریگشیپ و  روظنم  هب  دش و  هاگآ  زیزعلادبع  دیاقع 

: تشون ار  ریز  هنارّوزم  خساپ  هدش ، دراو  تلیح  رد  زا  اشاپ  نامیلس  همان  تفایرد  زا  سپ  زیزعلادبع 

بانج یلاع  ضرع  هب  ار  یفـالخ  نانخـس  هدز ، ارتفا  تمهت و  وگاـعد  نیا  دروم  رد  دولآ  ضرغ  صاخـشا  زا  یخرب  منک  یم  لاـیخ  »
.تسا هداهن  ندرگ  يوبن  ياهنامرف  یهلا و  رماوا  هب  هدروآ ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  وگاعد  نیا  .دنا  هدناسر 

نوریب يوبن  عرـش  هدودحم  زا  هک  ینایوج  هدسفم  دشاب ، یم  بناجنیا  هدـهع  رب  اهنآ  هرادا  هک  یتابـصق  تاهد و  رد  رذـگهر  نیا  زا 
رو هلعـش  ار  هنتف  شتآ  دـنزادنیب و  فالتخا  ام  نایم  رد  دـنهاوخ  یم  دـنا ، هدومن  تراسج  یمالـسا  سّدـقم  تعیرـش  میرح  هب  هتفر ،
رد هتبلا  .دـنهد  ماجنا  هنادازآ  ار  یهابت  هنوگ  ره  دـندرگب و  هّیعرد  یحاون  رد  یمرـش  یب  یخاتـسگ و  اـب  دـنهاوخ  یم  اـهنآ  .دـنزاس 

.دوبدهاوخن ریذپ  ناکما  زگره  يا  هویش  نینچ  ددرگ ، یم  ارجا  وم  هب  وم  تعیرش  ماکحا  هک  يروشک 

دارفا نیا  هک  منک  یم  اضاقت  تسا ، مّلـسم  نشور و  ناگمه  رب  فانکا  قافآ و  همه  رد  شتمحرم  تلادـع و  هک  بانج  یلاـع  نآ  زا 
دیناسرب و ناشلامعا  يازج  هب  نارگید  تربع  يارب  دنتـسه ، ام  نایم  رد  قافن  رذب  ندناشفا  فالتخا و  داجیا  ددـص  رد  هک  ار  ضرغم 

« .دشاب هتشادن  ار  ام  نایم  رد  ندرک  هنخر  تأرج  یسک  رگید  ات  دینک  ارجا  ناشیا  ّقح  رد  مادعا  مکح 

رپ همان  ياوتحم  زا  تسردان ، همان  نیا  تفایرد  زا  سپ  اشاپ  نامیلس 
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هلعش يدوز  هب  تسا  نکمم  دننارورپ ، یم  لد  هناخناهن  رد  نایباّهو  هک  يداسف  هنتف و  شتآ  هک  تفایرد  زیزعلادبع  هسیسد  هلیح و  زا 
.دـشاب هّیعرد  هقطنم  هب  هلمح  ياّیهم  ات  دوش  مهارف  یهاپـس  هک  دومن  رّرقم  رذـگهر  نیا  زا  .دـناشنب  رتسکاخ  رب  ار  هقطنم  ددرگ و  رو 

: تفگ دمآ و  هّیعرد  زا  يدامتعا  دروم  صخش  نایهاپس  تمیزع  زا  شیپ  یلو 

تسد زا  هیعرد ، يایقشا  زا  یهورگ  هار  يانثا  رد  هک  درک ، یم  تعجارم  همّظعم  هّکم  زا  شردارب  هارمه  نیشن  هیداب  بارعا  زا  یکی  »
.دندرب تراغ  هب  ار  شلاوما  همه  دندروآرد و  اپ  زا  ار  شردارب  دندرک و  هلمح  وا  هب  زیزعلادبع  نبدوعس  ياه  هدرورپ 

راپـسهر زیزعلادبع » نبدوعـس   » ینعی نانآ  هتـسدرس  نتـشک  دصق  هب  دـش و  نیگمـشخ  تّدـش  هب  تیانج  نیا  هدـهاشم  زا  یبارعا  درف 
« .تفرگ ار  شردارب  ماقتنا  دینارذگ و  ریشمش  مد  زا  ار  زیزعلادبع  شردپ  تفاین و  تسد  دوعس  هب  نکیل  .دیدرگ  هّیعرد 

فرص دوب  هدروآ  درگ  هّیعرد  يارب  هک  ییودرا  نتشاد  لیسگ  زا  زیزعلادبع ، گرم  هب  طوبرم  شرازگ  تفایرد  زا  سپ  اشاپ  نامیلس 
یظفح دمحا  نبدّمحم  ياوغا  اب  تفرگ ، رارق  تسایر  یـسرک  زارف  رب  هک  یتاعاس  نیتسخن  رد  زیزعلادـبع ، نبدوعـس  یلو  .دومن  رظن 

.دیامن يراج  ناهارمگ » هودّنلاراد   » مکح هرّونم  هنیدم  هب  هک  تفرگ  میمصت  دیچرب و  ار  يوبن  سّدقم  نییآ  ساسا 

یماگنه .دمآرب  نیفیرش  نیمرح  يالیتسا  ددص  رد  دومن و  مهارف  یباّهو  نارس  هریخ  زا  رامش  زا  نوریب  يرکـشل  یهاتوک ، تّدم  رد 
: درک راهظا  نینچ  تشون و  هّکم  ریما  رورُس » فیرش   » هب يا  همان  دش ، مهارف  رفس  تامّدقم  هک 

« .مروآ ياج  هب  جح  هضیرف  مهاوخ  یم  باستنا ، تراما  بانج  یلاع  نآ  هزاجا  اب  »

فیرش رظن  هک  دومن  ناوارف  شالت  دوعس 
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: تشون وا  خساپ  رد  دوب ، ریظن  مک  یعاجش  ریلد و  يدروامه  هک  رورس  فیرش  یلو  درادب ، فوطعم  ینعم  نیا  هب  ار  رورس 

!« دیایب دهاوخ ، یم  ریش  همعط  ار  شا  هشال  رگا  .درک  مهاوخ  هعطق  رازه  مریشمش  اب  ار  يو  رادرم  رکیپ  »

.دومن تکرح  هیعرد  يوس  هب  هدرک  مهارف  يرصتخم  يودرا  رورس  فیرش 

.دندرمش یم  ربارب  یگنج  درم  رازه  ود  اب  ار  وا  هک  ییاج  ات  دوب ، فورعم  تعاجش  تبالص و  هب  بارعا  نایم  رد  رورس  فیرش 

دیدرگ تشهد  تشحو و  راچد  هدش ، جراخ  هّکم  زا  يزهّجم  يودرا  اب  رورس  فیرش  هک  دش  علّطم  هک  یماگنه  زیزعلادبع  نبدوعس 
.درب هانپ  روبعلا  بعص  ياههوک  هب  شنایهاپس  اب  و 

، دومن ریشمش  همعط  ار  اهنآ  زا  يرایسب  تخاس و  ناشیرپ  ار  یباّهو  نازغم  کبس  دربن ، نیتسخن  رد  هدرک ، لابند  ار  وا  رورـس  فیرش 
.تشذگ رد  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  ینامز  كدنا  زا  سپ  تشگزاب و  همّظعم  هّکم  هب  هاگنآ 

هار دومن و  شالت  داسف  هریاد  شرتسگ  رب  هدرمـش ، تمینغ  ار  تصرف  دش ، علّطم  رورـس  فیرـش  تلحر  زا  یتقو  زیزعلادبع  نبدوعس 
.تخاس دودسم  ار  ادخ  هناخ  ضیفرپ 

تّمه تارف  رهن  زارف  رب  ریفج »  » هعطق ریخست  دصق  هب  دروآ و  درگ  یباّهو  رازه  هدزناپ  دادعت  نانیـشن  هیداب  زا  .ه  لاس 1224  هب  دوعس 
.تخاس رام  رات و  ار  هّدج -  ریما  اشاپ -  نامیلس  يرفن  رازه  تسیب  هاپس  تشامگ و 

.دیدرگ رو  هلمح  تشاد ، رارق  ریفج  هعلق  ترواجم  رد  هک  جارس ،»  » هبصق هب  هدش ، تسمرس  يزوریپ  نیا  زا  دوعس 

 - اشاپ هَّللادبع  فرط  زا  دوب ، هبتر  یلاع  نابـصنم  بحاص  زا  و  هّقَر »  » نایعا زا  هک  اغآ  دّـمحم  جاح  اشاپ ، نامیلـس  تسکـش  لابند  هب 
هب هّقر -  یلاو 
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دومن بوکنم  بولغم و  ار  نایباّهو  هاپس  هلمح ، نیتسخن  رد  .درب  موجه  زیزعلادبع  نبدوعـس  يوس  هب  زّهجم  هاپـس  رازه  هد  یهدنامرف 
.تفرگ تمینغ  هب  رتش  تسیود  دودح  دز و  ندرگ  ار  اهنآ  زا  يرایسب  و 

تخاس لّکشتم  ون  زا  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  اجکی  ار  شا  هدروخ  تسکش  هاپس  ياه  هدنامزاب  نکشرمک ، تسکـش  نیا  زا  سپ  دوعس 
.تفرگ تراسا  هب  ای  دیناسر و  لتق  هب  ار  هانگ  یب  ناسنا  اهدص  هدز ، نوخیبش  يرصم  جاّجح  ناوراک  هب  و 

داد ّتیرومأم  زیزعلادبع  فیرش  شردارب  هب  دوب ، هدش  بوصنم  هّکم  تراما  هب  رورس  فیرش  تشذگرد  زا  سپ  هک  بلاغ » فیرش  »
.دیامن عمق  علق و  دندوب ، هدیزای  تسد  يرصم  ياه  هلفاق  تراغ  لتق و  هب  هک  ار  ینارگلواپچ  ات 

هکنآ زا  شیپ  یلو  تخاس ، هدنکارپ  ناشیرپ و  ار  نانآ  دیگنج و  هنادرم  دـیدرگ  هجاوم  نایباّهو  زا  يا  هقرف  ره  اب  زیزعلادـبع  فیرش 
.تشگزاب هّکم  هب  دوش  هّیعرد  هعلق  دراو 

راک زا  رذگهر ، نیا  زا  .دیامن  شوماخ  دش ، یم  رترو  هلعـش  هظحل  ره  هّیعرد  رد  هک  ار ، تیباّهو  نوناک  تشاد  دیکأت  بلاغ  فیرش 
هدهع هب  ار  هّیعرد  هب  هلمح  همانرب  ًاصخش  دومن و  یتیاضران  زاربا  دوب ، هتشگزاب  هدشن  دراو  هّیعرد  هعلق  هب  هک  زیزعلادبع  فیرش  درک 

.تفرگ

.دوب فارشا  يالقع  زا  وا  هک  دیَُهف » فیرش   » مان هب  تشاد  يردارب  بلاغ  فیرش 

: تفگ بلاغ  فیرش  هب  دیهف  فیرش 

ادـیپ قیفوت  ییوراـیور  نیا  رد  رگا  .دـنا  هدومن  نّصحت  هدرک ، ذاـّختا  مکحتـسم  یعیبط و  يا  هعلق  رود  رایـسب  يا  هطقن  رد  ناـیباّهو  »
.دوب دهاوخن  نکمم  لمع  رد  يراک  نینچ  دیروآ و  درگ  یهاپس  هّکم  زا  هک  دیوش  یم  ریزگان  دیروخب ، تسکش  دینکن و 

نایباّهو هک  هتفای  ّقلعت  نیا  رب  امش  يالاو  يأر  رگا 
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زکرم رد  دیاب  هراومه  ییورین  نینچ  دراد و  لّکـشتم  ردتقم و  يورین  کی  هب  مربم  زاین  راک  نیا  دنوش ، تیبرت  بیدأت و  تخـس  دـیاب 
.تسد رود  طاقن  رد  هن  دشاب  زکرمتم  یمالسا  تفالخ 

.میزادرپب تخس  يدربن  هب  فلاخم  موجه  تروص  رد  میشاب و  رادروخرب  ییورین  نینچ  زا  میناوت  یم  همّظعم  هّکم  رد  رثکاّدح  ام 

ار زاجح  سّدقم  نیمزرس  مینک ، ادف  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ياهورین  میرب و  هلمح  يردتقم  حّلسم و  نمشد  نینچ  کی  فرط  هب  رگا  ام 
« .داد میهاوخ  تسد  زا  زین 

هعلق ندیبوک  مه  رد  دصق  هب  ار  همّظعم  هّکم  دید و  كرادت  ار  يردتقم  رایـسب  هاپـس  دادن و  شوگ  شردارب  حیاصن  هب  بلاغ  فیرش 
.تفگ كرت  هّیعرد 

فیرـش اریز  دوب ؛ رّدکم  وا  هب  تبـسن  شرطاخ  هک  دوب  نیا  دادن  شوگ  دیهف  فیرـش  شردارب  حـیاصن  هب  بلاغ  فیرـش  هکنیا  ّتلع 
زا هک  دیهف  فیرـش  درک و  داهنـشیپ  يو  هب  تشاد ، لیـسگ  يرـصم  هلفاق  نارگلواپچ  يوس  هب  رتشیپ  هک  ار  یهاپـس  یهدنامرف  بلاغ 
هب دوخ  ار  هاپس  نیا  یهدنامرف  ماجنارس  دش و  وا  رطاخ  شجنر  بجوم  هّیضق  نیا  دیزرو و  عانتما  نآ  شریذپ  زا  دوب ، راگزور  غباون 

.دادن شوگ  نآ  هب  درک و  لمح  یلدزب  سرت و  رب  ار  دیهف  فیرش  هنامیکح  ياهدنپ  تفرگ و  هدهع 

یگرزب هابتشا  دیهف ، فیرش  هنامیکح  ياهدنپ  هب  یهّجوت  یب  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدزباتش ، يریگ  میمصت  نیا  ياهدمایپ  یسررب  زا 
.تسا هدوب 

.دومن نآ  ریخست  طبض و  فورصم  ار  دوخ  تّمه  تفرگ ، رارق  نآ  هعلق  ربارب  رد  دیسر و  ارعَش »  » ِيداو هب  بلاغ  فیرش  هک  یماگنه 
هلباقم و هب  گنفت  پوت و  اب  ارعش  هعلق  زا  نایباّهو  ماگنه  نآ  رد 
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.دنتخادرپ دوخ  زا  عافد 

: درک مالعا  بلاغ  فیرش 

ینیـشن بقع  یمدق  مزاسن ، ناسکی  كاخ  اب  منکن و  ناریو  ار  هعلق  نیا  ات  .منک  ریخـست  طبـض و  ار  هعلق  نیا  دـیاب  ریدـقت  ره  هب  نم  »
« .درک مهاوخن 

.تخادرپ نایباّهو  هعلق  هیلع  رب  تاقییضت  داجیا  هب  هاگنآ  .داد  بیترت  یهاگرارق  دز و  رداچ  ارعش  يداو  رد  روظنم  نیا  يارب 

رگنس لاّعف و  ژد  تروص  هب  اذل  دوب و  تیّمها  زیاح  يژتارتسا  رظن  زا  طقف  هک  دوب  یکچوک  رایـسب  زیرکاخ  کی  زا  ترابع  هعلق  نیا 
.دندرک یم  تظفاحم  نآ  زا  یباّهو  نت  هک 70  دوب  هدمآ  رد  یمکحتسم 

راشف اهنآ  رب  زور  تّدم 20  هب  هراپمخ  گنفت و  پوت ، باترپ  اب  تخاس و  رقتسم  هعلق  نیا  نوماریپ  رد  ار  دوخ  يودرا  بلاغ  فیرش 
فعض زا  يرثا  نیرتکچوک  تشاذگن و  ياج  رب  هدش  هرصاحم  دارفا  عضو  رد  يریثأت  چیه  اهراشف  لامعا  تاقییضت و  نیا  اّما  .دروآ 

.دشن هدهاشم  اهنآ  رد  یتسس  و 

یهدنامرف رورغ  یماظن و  طابـضنا  مظن و  هب  تشذـگ ، یم  نآ  رانک  زا  هجیتن  نودـب  درک و  یم  كرت  ار  هعلق  نیا  رگا  بلاغ  فیرش 
زا .دش  لّمحتم  هار  نیا  رد  ار  یناوارف  تافلت  دروآ و  دوخ  اب  همّظعم  هّکم  زا  ینهآ  نابدرن  اجنآ ، فّرصت  يارب  اذل  .دروخ و  یمرب  وا 

.درک فّسأت  زاربا  دیلان و  اوق  ندیسرن  زا  هراومه  تفرگن و  يا  هجیتن  درک و  ورین  لاسرا  تساوخ  رد  یماظن  زکارم 

ماجنارـس .تفرگن  يا  هجیتن  چیه  داد و  همادا  نانچمه  ار  دوخ  رمث  یب  ياهـشالت  بلاغ  فیرـش  تشذگ و  لاونم  نیا  هب  هام  نیدنچ 
سناش نآ ، رد  روضح  تقایل  مزب و  هب  نتفر  يارب   » هلمج هک  یلاح  رد  ناوارف ، تافلت  لّمحت  زا  سپ 
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تشگزاب همّظعم  هّکم  هب  درک  یم  همزمز  دوخ  اب  ار  تسا » مزال  تداعس  و 

ملظ و رادـمچرپ  یناطحق » یناـمی  هلمرق   » يوس هب  ار  نآ  تسارآ و  يرگید  رکـشل  همّظعم ، هّکم  هب  ندیـسر  درّجم  هب  بلاـغ  فیرش 
دروآ و رد  اپ  زا  ار  اهنآ  درب و  موجه  هلمرق  هاپـس  رب  بضغ  هاپـس  دـننامه  سفن ، هزاـت  رکـشل  نیا  .تشاد  لیـسگ  هّیرب »  » رد تواـقش 

.دینارذگ ریشمش  مد  زا  ار  اهنآ  زا  يرایسب 

رب دنتـشاذگ ، شیاهنت  ءارعـش  هعلق  ياه  یباّهو  لباقم  رد  دـندرکن و  کمک  وا  هب  نیـشن  هیداب  بارعا  هکنیا  رطاـخ  هب  بلاـغ  فیرش 
كاخ اب  ار  اهنآ  تابـصق  ءارق و  .دومن  ناریو  تشاد  رارق  وا  ریـسم  رد  هک  ار  یبارعا  هناشاک  هناخ و  ور  نیا  زا  .دـش  نیگمـشخ  اـهنآ 

بارعا لد  رب  تشحو  سرت و  رابتواسق ، راتفر  نیا  اب  وا  .تخاس  لیدـبت  غالک  موب و  هدـکناریو  نغز و  عاز و  هنال  هب  درک و  ناـسکی 
(. )1208 ه .دوبن تفلاخم  يارای  ار  یسک  هک  يروط  هب  تخادنا 

طوبرم ياهشرازگ  تفایرد  زا  نکیل  دیسر ، یم  رظن  هب  لاحشوخ  دوب ، هتفای  ذوفن  تردق و  هقطنم  رد  شردارب  هکنیا  زا  دیهف  فیرش 
.دوب نوخ  شلد  تشاد ، یپ  رد  بلاغ  فیرش  زا  ار  نانآ  راجزنا  رّفنت و  ًاعبط  هک  نیشن ، هیداب  بارعا  هب  نایهاپس  ضّرعت  هب 

: تشون وا  هب  باطخ  نومضم  نیا  هب  يا  همان  دنادرگ ، زاب  همّظعم  هّکم  هب  ار  بلاغ  فیرش  شردارب  هکنیا  يارب  دیهف  فیرش 

لابند هب  دنتسه ، یلاع  بانج  باستنا  تفارـش  باکر  رد  هک  ینایرکـشل  .تسا  هدش  يرپس  يدرونارحـص  نارود  رگید  ناج ! ردارب  »
نایم رد  دیدش  رّفنت  بجوم  هک  دنا  هنتخادرپ  یتسیاشان  ياهراک  ماجنا  هب  دنا و  هتشگ  تسمرس  هدش ، ناشبیصن  هک  یپایپ  ياهیزوریپ 

.دنا هدش  بارعا 

ياهدمایپ اهراک  نیا 
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.دوب دهاوخ  يراسمرش  ینامیشپ و  بجوم  هک  دراد  یمیخو 

رد یتّدـم  دـیدرگ و  زاب  همّظعم  هّکم  هب  هداتفا ، ناگمه  لد  رد  تشحو  سرت و  امـش ، هناعاجـش  تبیهو  هناریلد  تلوص  زا  هک  کنیا 
« .دییاسایب دوخ  تراما  زکرم 

هّکم رد  تماـقا  رب  ار  فئاـط  رد  تحارتسا  دومن و  دـیهف  فیرـش  ینوبز  یلدزب و  رب  لـمح  زین  ار  هناـمیکح  هماـن  نیا  بلاـغ  فیرش 
.داد حیجرت  همّظعم 

لباقم رد  تسکـش  لماع  نیرتمهم  گرزب و  هابتـشا  نیمّود  ردارب ، هنامیکح  حـیاصن  زا  وا  یچیپرـس  بلاغ و  فیرـش  یتخـسرس  نیا 
.دیآ یم  رامش  هب  نایباّهو 

نیمزرب فئاط  رد  ار  یهدنامرف  داتـس  ياهرداچ  هک  يزور  نیتسخن  زا  دندوب ، تسمرـس  يزوریپ  هداب  زا  هک  بلاغ  فیرـش  نایهاپس 
ییاج هب  ار  یگیامورف  یخاتـسگ و  يزوریپ ، حـتف و  راد  هیـالط  ناونع  هب  دـندروآ و  يور  فارطا  ياهاتـسور  هب  هنادازآ  دـندیبوک ،

.دوب هدرک  دزشوگ  دوخ  همان  رد  دیهف  فیرش  هک  دندناسر 

رتخد .دومن  يّدعت  شتمصع  نماد  رب  درکن و  تیاعر  ار  شتّفع  میرح  هدش ، هجاوم  تولخ  رد  يا  هفیفع  رتخد  اب  هاپس  دارفا  زا  یکی 
شا هلیبق  نادرم  دزن  داهن و  شود  رب  ار  شا  هتـشغآ  نوخ  هب  نهاریپ  دوب ، دـنموربآ  لیـصا و  ینادـناخ  زا  نمادـکاپ  يدرف  هک  اون  یب 

شوه زا  ّرثأت  تّدـش  زا  كاـنلوه ، هعجاـف  نیا  ندینـش  اـب  هلیبق  نادرم  زا  یخرب  .درک  وگزاـب  اـهنآ  يارب  ار  دوخ  تشذگرـس  تفر و 
.دنتفر

: دومن هضرع  هلیبق  دارفا  رب  درک و  هّیهت  ییولبات  هلیبق ، نادرم  تریغ  کیرحت  يارب  هراچ  یب  رتخد 

! ناگیاسمه يا  ییاوسر ، ییاوسر ، »

! نادرمناوج يا  ییاوسر ، ییاوسر ،

! ناراد سومان  يا  ییاوسر ، ییاوسر ،

! نانیشن هدرپ  میرح  رب  ییاوسر ، ییاوسر ،

!« نادنموربآ يا  نارادم ! تمصع  يا  هلیبق ! نادرم  يا  ییاوسر ، ییاوسر ،

ار یهاوخداد  ولبات  نیا  يو 
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: تفگ یم  درک و  یم  هضرع  رادیب  ياهنادجو  رب 

« .تسا رت  هتسیاش  ییاوسر  نیا  هدهاشم  زا  ناج  يادف  »

.دندرب موجه  فئاط  يوس  هب  هدروآ ، درگ  نابایب  ياهگیر  دادعت  هب  یهوبنا  رکشل  یهاوخداد ، هویش  نیا  اب 

رظن یلو  دنامب ، روتسم  فئاط  هّکم و  یلاها  زا  و  روصحم ، ارحص  هدودحم  رد  تسناوت  یمن  يرکـشل  نینچ  يروآدرگ  تسا  یعیبط 
هنایفخم هدزباتش و  ردقنآ  تمظع ، نیا  هب  يرکشل  نتسارآ  دندوب ، هدمآ  گنت  هب  بلاغ  فیرـش  متـس  روج و  زا  یلاها  همه  هکنیا  هب 
هدیسرن بلاغ  فیرش  نایهاپس  شوگ  هب  يرکشل  نینچ  كرادت  زا  یشرازگ  چیه  فئاط  نیمزرـس  هب  نانآ  دورو  ات  هک  تفرگ  ماجنا 

ارنآ بلاغ  فیرش  هکنیا  زج  دوب ، هدیسر  بلاغ  فیرـش  شوگ  هب  هداتفا و  اهنابز  رـس  رب  كانلوه  هعجاف  نآ  شرازگ  رتشیپ  هّتبلا  .دوب 
.دز مقر  ار  دوخ  گرزب  هابتشا  نیمّوس  یکانتشحو ، هثداح  نینچ  لباقم  رد  توکس  اب  تشادنپ و  یم  ساسا  یب  غورد و 

دندش نایامن  فئاط  راصح  فارطا  رد  يودب  بارعا  حّلسم  لّکشتم و  هوبنا  كانلوه ، هعجاف  نآ  عوقو  زا  سپ  یهاتوک  رایـسب  تّدم 
هب دنک ، هلمح  دنفسوگ  هّلگ  هب  هک  يا  هنسرگ  گرگ  دننامه  هاگنآ  .دندرک  رارف  زا  ریزگان  ار  بلاغ  فیرش  دوخ  دیدش  مجاهت  اب  و 
راد هب  ار  هاپـس  ياـه  هدرک  رـس  زا  نت  افرـش و 200  زا  نـت  .دـندروآ 45  رد  ياـپ  زا  ار  همه  دـنتخات و  وا  تسمرـس  رورغم و  رکـشل 

.دنتخادرپ ییوجماقتنا  هب  یماظن ، تاّمهم  یتمیق و  يایشا  جارات  اب  دنتخیوآ و 

هّکم يوس  هب  تشاذگاو و  اهیودب  هب  ار  فئاط  تراما  هاپس و  یهدنامرف  هداعلا ، قوف  یناشیرپ  تسکش و  نیا  لابند  هب  بلاغ  فیرش 
.تشگزاب همّظعم 

دیشوپ و مشچ  تراما  تیالو و  زا  زین  هّکم  رد 
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اب دوعـس  هک  یماگنه  یلو  .دیزگ  اوأم  یلومعم  دارفا  زا  یکی  دننامه  يرّقحم  هناخ  رد  وا  .دـیزخ  اوزنا  هشوگ  هب  هدـیزگ ، تلزع  هار 
اهنآ يوس  هب  هتـسارآ  یهوبنا  رکـشل  بلاـغ  فیرـش  دـش ، جراـخ  همّرکم  هّکم  میرح  هب  زواـجت  دـصق  هب  نادـحلم  زا  یهوبنا  رکـشل 

.درک ینیشن  بقع  هب  راداو  ار  اهنآ  تخادرپ و  تخس  يدربن  هب  هتسب ، اهنآ  رب  ار  هار  هّیرط »  » مان هب  يا  هیرق  رد  دومن و  تمیزع 

تشادرب و ار  دوخ  نایهاپس  دید ، یمن  ار  بلاغ  فیرـش  تکوش  توطـس و  ربارب  رد  تمواقم  يارای  دوخ  رد  هک  زیزعلادبع  نبدوعس 
.درب هانپ  اههوک  هب 

درگ رگید  رابکی  ار  ارحـص  هوک و  رد  هدـنکارپ  نایهاپـس  زیزعلا  دـبع  نبدوعـس  درکن ، لابند  ار  اهنآ  بلاغ  فیرـش  هک  اجنآ  زا  یلو 
دایقنا تعاطا و  تحت  رگید ، فرط  زا  ییارگ  یّلم  هیحور  کیرحت  یفرط و  زا  راشف  لامعا  اب  ار  زاـجح  نیـشن  هیداـب  لـیابق  دروآ و 

یگتخاس شیک  هب  هدرک ، فرحنم  تسار  هار  زا  ار  همه  دـش و  دراو  نادان  بارعا  ياهگر  رد  دـیلپ  ناطیـش  دـننامه  دروآ ، رد  دوخ 
.درک دراو  دوخ 

.تخاس ریزگان  حلص  داد  رارق  ياضما  هب  ار  بلاغ  فیرش  داد و  شیازفا  يدایز  رادقم  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دادعت  هنوگنیدب 

قح دنورب و  ادخ  هناخ  ترایز  جـح و  هب  دـنناوت  یم  دـنهاوخب  تقو  ره  نایباّهو  رگید  دوعـس و  هک  دوب  نیا  همانحلـص  ّداوم  زا  یکی 
هتشاد ار  لباقتم  طباور  رگید  دتس و  داد و  رگیدکی  اب  دنناوت  یم  فرط  ود  ره  دنراد و  ار  نآ  یحاون  فئاط و  رد  تحایـس  تماقا و 

.دنشاب

بلاغ فیرش  اب  فئاط  گنج  رد  هک  دوب  یبارعا  هب  تبسن  یمومع  وفع  همانحلص  ّداوم  رگید  زا 
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.دندوب هدروخ  تسکش  هتساخرب و  دربن  هب 

ّتیعبات تحت  رگید  یتمـسق  دـنام و  یقاـب  بلاـغ  فیرـش  ناـمرف  تحت  زاـجح  یحاون  زا  یتمـسق  همانحلـص ، هّداـم  رگید  ساـسا  رب 
(. 1212 ه  ) .دمآ رد  زیزعلادبع  نبدوعس 

هاپس ندومن  هدنکارپ  ماگنه  هب  بلاغ  فیرش  رگا  اریز  دمآ ؛ دیدپ  بلاغ  فیرش  گرزب  هابتـشا  نیمراهچ  زا  زین  زیگنا  مغ  هعجاف  نیا 
یمن رگید  وا  تخاس ، یم  رام  رات و  یّلک  هب  دـنار و  یم  نوریب  زاجح  یحاون  زا  درک و  یم  لابند  ار  اهنآ  هّیرط »  » ياتـسور رد  دوعس 

ریزگان نیگنن  یحلـص  داد  رارق  ياضما  هب  ار  وا  دراداو و  بلاغ  فیرـش  اـب  گـنج  هب  دـنک و  فرحنم  ار  زاـجح  ياهیودـب  تسناوت 
.دزاس

.ه و ّجح 1213  مسارم  رد  یهوبنا  هاپس  هارمه  هب  زیزعلادبع  نبدوعس  دیـسر و  اضما  هب  .ه  لاس 1212  طـساوا  رد  نیگنن  داد  رارق  نیا 
.تخادرپ برع  لیابق  لد  رد  قافن  مخت  ندناشفا  هب  تافرع  هّکم و  رد  درک و  تکرش  .ه   1214

ّدح رد  دندرک ، تعیب  زیزعلادـبع  نبدوعـس  اب  هتفریذـپ و  ار  باّهولادـبع  نبدّـمحم  بهذـم  هک  یناسک  دادـعت  لاس  ود  نیا  لوط  رد 
.دنتساخرب دربن  هب  یمالسا  ریاعش  اب  تردق  مامت  اب  یگمه  تفای و  شیازفا  يزیگنا  تفگش 

دوش و یم  رتعیسو  هظحل  ره  تیباّهو  هنتف  هک  تفایرد  اهیباّهو  نوزفا  زور  شرتسگ  ناگدننک و  تعیب  نازیم  رادومن  زا  بلاغ  فیرش 
نیا زا  دتفا ، یم  زیزعلادبع  نبدوعس  تسد  هب  روشک  مامز  دنک و  یم  طوقس  تیباّهو  نماد  رد  زاجح  نیمزرـس  هک  دشک  یمن  یلوط 

هب دنور  یم  وا  يوس  هب  هک  ار  یبارعا  دیاب  همانحلص  ّداوم  ساسا  رب  هک  دش  رّکذتم  هتشون ، دوعس  هب  يزیمآ  دیدهت  ياه  همان  رذگهر 
.دنادرگرب ناشیاهاتسور 

: تشون یخاتسگ  لامک  اب  زین  وا 

نییآ هب  هکنانآ  »
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!« تسیناور ناشندینادرگزاب  ًاعرش  دنورگ ، یم  قح 

اهنیشن هیداب  همه  زیزعلادبع  نبدوعـس  یلو  دوش  لّسوتم  روز  هب  همانحلـص  ّداوم  نتـشاذگ  ارجا  هب  يارب  هک  دش  ریزگان  بلاغ  فیرش 
: درک رداص  ریز  ریبعت  هب  يا  همانعطق  دناوخارف و  گنج  هب  ار 

« .دریگ رارق  دوعس  ياهریشمش  هیاس  ریز  رد  دیاب  دروآ ، ياج  هب  ار  تعاطا  طرش  دهاوخب  سک  ره  »

ارف دوخ  طرـش  دـیق و  یب  تعاطا  هب  ار  اهنآ  دوخ ، نیـشتآ  ياـهقطن  اـب  دروآ و  درگ  يا  هطقن  رد  ار  هقطنم  بارعا  یناوخارف ، نیا  اـب 
هک دومن  ناوارف  شالت  درک و  مالعا  شیوخ  تعاطا  وترپ  رد  اـهنت  ار  يورخا  تاـبوقع  يویند و  تاـفآ  زا  ییاـهر  ناـکما  دـناوخ و 

.دنک دعاقتم  انعم  نیا  هب  ار  اهنآ 

« تبرـض هورگ   » ناونع اب  ار  ییاه  هتـسه  ناناملـسم ، ندوب  مّدـلا  رودـهم  دروم  رد  یباّهو ، ياملع  ساسا  یب  ياوتف  ساسا  رب  هاـگنآ 
.تخادرپ نانآ  زیهجت  میلعت و  هب  داد و  لیکشت 

دمآ و رد  همانحلـص  دـیدجت  ددـص  رد  دـتفین ، ایقـشا  تسد  هب  همّظعم  هّکم  هکنیا  يارب  شرازگ ، نیا  تفایرد  زا  سپ  بلاغ  فیرش 
ّتبحم هماـن  داتـسرف و  هّیعرد »  » هب ار  یمداـخلا » نسحم   » و یقیاـضملا » نامحّرلادـبع  نب  ناـمثع   » ياـهمان هب  نت  ود  روظنم  نیا  يارب 

: دوش هدوزفا  ریبعت  نیا  هب  یلیذ  قباس ، همانحلص  ّداوم  هب  هک  تساوخ  دوعس  زا  تشون و  يزیمآ 

« .دوش يّدعت  نیفرط  زا  يدحا  قوقح  هب  دیابن  زگره  »

: تفگ یم  درک و  یم  تمادن  راهظا  دوب ، هدادـن  شوگ  ار  دـیهف  فیرـش  شردارب  هنامیکح  ياهدـنپ  هکنیا  زا  هراومه  بلاغ  فیرش 
رگید هک  دوب  هتفایرد  زین  دیهف  فیرـش  دوب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  یلو  .مدـش » اطخ  بکترم  زین  دوعـس  اب  حلـص  شریذـپ  رد  »

تماقا تسا و  هتفر  تسد  زا  زاجح  یحاون 
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هّکم زا  هنایفخم  تروص  هب  یبش  دـهد ، رارق  رما  نایرج  رد  ار  بلاـغ  فیرـش  شردارب  هکنیا  نودـب  اذـل  تسین و  اور  ناـماس  نیا  رد 
لحر اجنآ  رد  دوعوم  لجا  ندیـسر  ات  تفر و  اّکع  هب  ماش  زا  ماـش و  هب  هنیدـم  زا  نآ  زا  سپ  درک و  ترجه  هرّونم  هنیدـم  هب  همّظعم 

.تخادنا تماقا 

فئاط هعلق  رب  فئاخ  نمشد  يالیتسا 

، دـیزرو یم  ینمـشد  بلاـغ  فیرـش  اـب  نطاـب  رد  دوـب و  ّتیباّـهو  هشیپ  تواقـش  نارادـفرط  زا  یکی  یقیاـضم  ناـمثع  هک  اـجنآ  زا 
دنداد يراکمه  لوق  زیزعلادبع  نبدوعس  هب  هّیعرد »  » هب لوصو  دّرجم  هب  تخاس و  گنهامه  دوخ  اب  زین  ار  یمداخ  نسحم  شرفسمه 

.دندرک یگدامآ  مالعا  وا  تاّیونم  ماجنا  يارب  و 

رد يا  هدکهد  هب  شنامرف  تحت  هاپس  هارمه  هب  دش و  بوصنم  یباّهو  نایهاپس  زا  یکی  یهدنامرف  هب  دوعس  يوس  زا  یقیاضم  نامثع 
.تشون بلاغ  فیرش  هب  يا  هژیو  همان  اجنآ  زا  تشگزاب و  هلیبع » : » مان هب  فئاط  یکیدزن 

بارعا همه  هب  همّظعم ، هّکم  ریخست  طبـض و  يارب  هک  دش  روآ  دای  درک و  دهع  ضقن  مالعا  دوعـس  دوخ و  فرط  زا  همان  نیا  رد  يو 
.دنوش میلست  هداهن ، ندرگ  دوعس  نامرف  هب  یگمه  هک  تساوخ  نانآ  زا  تسا و  هدش  رداص  دیکا  روتسد  زاجح 

هار تخاس و  تشحو  سرت و  راچد  تدش  هب  ار  نیفیرش  نیمرح  یلاها  بلاغ و  فیرش  دش و  رهاظ  تعرس  هب  اهنامرف  نیا  ءوس  راثآ 
: رعاش لوق  هب  و  دومن ، راومه  ار  متس  روج و 

هدوبن شیب  يرادرم  يو  هک  دوش  یم  نشور  اهدـعب  اما  دـنا ، هداهن  دوخ  رب  ار  رهاط »  » مان كاپان  يدارفا  هک  دوش  یم  هدـید  یهاـگ  »
« .تسا

هب ار  وا  تشون و  یقیاضم  نامثع  هب  يا  هناحصان  ياه  همان  بلاغ  فیرش 
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نآ همه  درک و  هنابدا  یب  دروخرب  اه  همان  نیا  اب  هشیپ  تواقش  نآ  یلو  داد  زردنا  دنپ و  ار  وا  هناقفـشم  .درک  توعد  تواقـش  كرت 
.تخاس رهاظ  ار  شا  هناشنم  دد  يوخ  شیپ  زا  شیب  هلیسو  نیدب  تخیر و  رود  درک و  هراپ  هناهلبا  ار  اه  همان  دنپ 

هعلق ات  ینیـشن  بقع  هب  ار  بلاغ  فیرـش  دـش ، یم  لیـسگ  شیوس  هب  یهدـنامرف  زکرم  زا  هک  ییاهورین  رب  هبلغ  اـب  یقیاـضم  ناـمثع 
لاّوش رخاوا  رد  ور  نیا  زا  .دـنک  تمواقم  نایباّهو  لباقم  رد  دـناوت  یمن  رگید  بلاغ  فیرـش  هک  تفایرد  تخاس و  ریزگاـن  فئاـط 

اب هلصاو ، رابخا  ساسا  رب  .تفرگ  فئاط  هعلق  هرصاحم  هب  میمـصتو  دز  ودرا  فئاط  یکیدزن  رد  سیلَم »  » مان هب  يا  هیرق  رد  .ه   1217
.تخادرپ یناوخزجر  هب  بلاغ  فیرش  ربارب  رد  دش و  دّحتم  لگنج  ریما  نابکش » نب  ملاس  »

دربن هدامآ  نت  رازهکی  یگدرکرـس  هب  دوخ  رفن و  دادعت 500  اهنآ  زا  کی  ره  اب  دـیزگرب و  ار  لگنج  خویـش  زا  رفن  نابکش 20  رسپ 
.دندش

نابکش نبا  نازابرس  زا  نت  دادعت 1500  درب و  هلمح  سیلم  هاگودرا  هب  اهنآ  ینابیتشپ  اب  درک و  جیـسب  ار  فئاط  یلاها  بلاغ  فیرش 
تـسناوت نابکـش  رـسپ  فسألا  عم  یلو  .تخاس  رود  هقطنم  زا  داد و  تسکـش  ار  یباّهو  نانئاخ  رگید  هتخادـنا ، ّتلذـم  كاخ  رب  ار 

.دربب جارات  هب  ار  اهنآ  یتسه  دنزب و  نوخیبش  روبزم  ياتسور  هب  دنک و  مهارف  ییودرا  رگید  رابکی 

سرت هب  ار  فئاط  یلاها  تخیرگ و  فئاط  زا  هنایفخم  یبش  دش و  بارطضا  تشحو و  راچد  نابکـش  نبا  تشگزاب  زا  بلاغ  فیرش 
هورگ ود  هب  ناوارف  تارکاذم  زا  سپ  فئاط  یلاها  هک  دوب  اجنیا  .تخادنا  ساره  و 
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.دندنام فئاط  رد  هدش ، اضق  میلـست  یهورگ  دنتخیرگ و  فئاط  زا  هنابـش  هتفرگ ، ار  دوخ  هّچب  نز و  تسد  یهورگ  دـندش ؛ میـسقت 
رات و ار  نانآ  يودرا  راب  نیدنچ  دندوشگ و  شتآ  نایباّهو  يوس  هب  هتسشن ، رگنس  هب  فئاط  هعلق  رد  دندنام ، فئاط  رد  هک  یهورگ 

يورین اهنآ ، ربارب  هس  ود  دنتخادنا ، یم  ّتلذم  كاخ  رب  ار  اهنآ  زا  ردق  ره  دوب ، ناوارف  نمـشد  دادعت  هک  اجنآ  زا  نکیل  .دندرک  رام 
.تفای یم  همادا  ناما  یب  دربن  دش و  یم  مهارف  سفن  هزات 

نمشد هاگودرا  هب  ار  يا  هدنیامن  ناما ، وفع و  بلط  يارب  دندرب و  الاب  ار  میلست  مچرپ  دندمآرب و  میلست  ددص  رد  ماجنارـس  نایفئاط 
.دنداتسرف

هیلخت هب  دـنداد و  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  داـتفا و  ناـنآ  مادـنا  رب  تشحو  سرت و  تسکـش ، مه  رد  ناـیباّهو  ياهفـص  ناـیم  نـیا  رد 
.دنتخادرپ هاگودرا 

راز راک  نادیم  زا  یعیجف  زرط  هب  هتـسکش ، مه  رد  نایباّهو  ياهفـص  هک  دید  یم  دوب و  ارجام  دهاش  دوخ  هک  نانیـشن  رگنـس  هدنیامن 
زا یلو  دنرادن ، ار  فئاط  يوس  هب  هاگن  کی  بات  یّتح  رارف  لاح  رد  هک  هداتفا  ناشمادـنا  رب  تشحو  سرت و  ردـقنآ  دـنزیرگ و  یم 

: داد زاوآ  دنلب  يادص  اب  تشادرب و  رس  زا  راتسد  تقامح  يور 

امش زا  ینوبز  تیاهن  رد  فئاط  یلاها  کنیا  درک ، رارف  درواین و  تقاط  امش  هلمح  تلوص  زا  بلاغ  فیرش  زوریپ ! هشیمه  هاپـس  يا  »
ناتساب راگزور  زا  نم  .دنا  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  اضاقت  نیا  يارب  ارم  دننک و  یم  میدقت  یتسد  ود  ار  هعلق  هدرک ، ناما  وفع و  بلط 

هب يزوریپ  علاط  هک  دیدرگرب  دوز  .دنرادن  تمواقم  بات  یلاها  رگید  هک  مناد  یم  یبوخ  هب  نم  .مدوب  امش  هاوخریخ 
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امش يوزرآ  نم  .تسین  هتسیاش  فئاط  فّرـصت  زا  شیپ  راید  نیا  كرت  تافلت ، شالت و  همهنیا  زا  سپ  .تسا  هدروخ  مقر  امـش  مان 
دیق و نودب  ار  امش  ياه  هتساوخ  هدش ، میلست  یتمواقم  چیه  نودب  فئاط  لها  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  منک و  یم  هدروآرب  ار 

« .تفریذپ دنهاوخ  طرش 

زا یلو  دوب ، دربن  نادیم  زا  وا  باوصان  رارف  بلاغ و  فیرش  هابتشا  نیمجنپ  دمآ  یپ  ایقشا ، تسد  هب  فئاط  میلـست  زیگنا  مغ  يدژارت 
: دیوگ رعاش  هک  تخیرگ  ناوتن  تشونرس 

رعش

[ . 13 « ] .داد رییغت  ناوتن  هدرک ، ّکح  یلزا  تشونرس  هک  ار  يزیچ  تسیچ ؟ هراچ  دروخ  یم  یگنس  هب  یگنس  زا  ترس  رگا  »

رد میلـست ، مچرپ  هدهاشم  زا  سپ  نانآ  .دـندرک  دـیدرت  فئاط  لها  هدـنیامن  نانخـس  تّحـص  رد  فئاخ ،» نئاخلا   » مکح هب  نایباّهو 
زا هک  یبانط  هلیـسو  هب  ایقـشا  هدـنیامن  .دـندیزگرب  يا  هدـنیامن  نانآ  رظن  بلج  رتشیب و  قیقحت  يارب  هدـمآ ، درگ  راصح  فرط  کی 

: تفگ نایفئاط  عمج  رد  درک و  دوعص  هعلق  راوید  يالاب  رب  دوب ، نازیوآ  راوید  يالاب 

لام هچ  ره  دوخ ، ناج  ندیناهر  يارب  دیتسه ، ناما  وفع و  بلاط  دوخ  هدنیامن  راتفگ  دننامه  دیا و  هدش  میلست  ًاعقاو  رگا  یلاها ! يا  »
« .دیروآ درگ  اجنیا  رد  دیراد  لانم  و 

قبط رد  دـندروآ و  درگ  نیما » دّـمحم  نب  میهاربا   » ماـن هب  یحوـل  هداـس  درم  قـیوشت  هـب  دنتـشاد ، تورث  لاـم و  هـچنآ  فئاـط  مدرم 
.دنداهن صالخا 

: تفگ یتشرد  اب  هتشاگنا ، مک  ار  نآ  نایباّهو  هدنیامن 

اجنیا هب  ار  همه  دیراد  لانم  لام و  زا  هچنآ  دیاب  امـش  .دوش  یمن  هتـشون  ناما  وفع و  تارب  امـش  يارب  مک  لاوما  نیا  اب  زگره  هن ، هن ، »
هک ار  یناسک  مان  هدرک ، اّیهم  يرتفد  دیروایب و 
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.دننک و ینابهگن  تظفاحم و  لاوما  نیا  زا  تبون  هب  هک  دینیزگرب  دوخ  نایم  زا  ار  يدارفا  دینک و  تبث  دـنا  هدرک  یفخم  ار  ناشلاوما 
زیجنز هب  دوب و  دـنهاوخ  ریـسا  یگمه  ناکدوک  نانز و  دوش ، تقفاوم  رظن  دروم  ياهاج  هب  امـش  نادرم  نتفر  اـب  رگا  تروص  ره  رد 

« .دش دنهاوخ  هدیشک 

تفطالم شمرن و  اب  هک  دش  هتـساوخ  وا  زا  هچ  ره  دروآ ، نابز  رب  مامت  تظلغ  تّدـش و  اب  ار  راجنهان  نانخـس  نیا  نایباّهو  هداتـسرف 
هنیس رب  یگنس  دش و  مامت  نیما » دّمحم  نب  میهاربا   » هلصوح ربص و  رگید  هک  دوب  اجنیا  .دوزفا  دوخ  تنوشخ  تّدش و  رب  دنک ، راتفر 

.دیناسر شتکاله  هب  تخاون و  وا 

حون ترضح  زارد  رمع  هب  تسا  رو  هطوغ  الب  نافوط  رد  هک  یسک  يارب  تسا ، رطاخ  طاسبنا  يداش و  راگزور  يارب  یگدنز  تّذل  »
!« تجاح هچ  مالسلا  هیلع 

رادقم هب  دنتسب و  ار  هعلق  ياهرد  تخیرگ ، خزود  يوس  هب  شدیلپ  حور  دیسر و  شلمع  يازـس  هب  نایباّهو  هداتـسرف  هکنیا  دّرجم  هب 
.دش هدودز  ناشلد  زا  تشحو  سرت و  تلاح  يدایز 

هعلق لخاد  هب  ار  دوخ  هک  دندرک  شالت  ایقـشا  زا  یهورگ  هعلق ، راوید  يالاب  زا  نایباّهو  هداتـسرف  ناج  یب  رکیپ  نداتفا  لابند  هب  یلو 
.دنناسرب

هب دنتسکش و  ار  هعلق  ياهرد  ینهآ ، لیاسو  رگید  ملید و  زا  هدافتـسا  اب  دندرب ، ملاس  ناج  هلولگ  ریت و  رابگر  زا  هک  اهنآ  زا  يدادعت 
.دندناسر شلتق  هب  دندش  فداصم  هک  یسک  ره  اب  دنتفای و  هار  نآ  لخاد 

دندرکن و محر  دندوب ، هدـیمرآ  هراوهگ  رد  هک  یناکدوک  هب  یّتح  نایباهو  .دـش  نیگنر  ناکدوک  نانز و  نادرم ، نوخ  اب  هعلق  نیمز 
كاخ و هب  ار  همه 
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.دندرب امغی  هب  دنتفای  تورث  لام و  هچنآ  هدومن ، ناروناج  همعط  ار  نایاونیب  نآ  كاچ  كاچ  رکیپ  .دندیشک  نوخ 

رعش

يزور شنادنزرف  دسرن ، شلمع  يازس  هب  شدوخ  رگا  .دوش  یمن  ریخ  هب  تبقاع  زگره  دراد ، اور  تلیح  رکم و  مدرم  هب  هک  یـسک  »
« .دش دنهاوخ  نآ  راچد 

یلو دـندرب  هلمح  دـندوب  هتفرگ  رگنـس  راوتـسا  مکحم و  ياهانب  لخاد  رد  هک  يدارفا  هب  دـندش و  دراو  هعلق  قرـش  فرط  زا  نایباّهو 
تداهـش هب  ار  يدایز  هورگ  دنتـسب و  رابگر  هب  ار  اهنآ  باـتفآ  بورغ  اـت  رذـگهر  نیا  زا  دـننک ، ریگتـسد  ار  اـهنآ  هک  دـندشن  ّقفوم 

.دنتسب ار  هعلق  ياهرد  هدرک ، ینیشن  بقع  باتفآ  بورغ  زا  سپ  .دندیناسر 

: دوب نیا  ناشلاح  نابز  دندوب  راتفرگ  اهنامتخاس  لخاد  رد  هک  ییاون  یب  دارفا 

رعش

« .تسارس متام  تنحم و  مغ و  نوناک  ناهج  .تسالب  درد و  ترسح و  شا  همه  ایند  »

هداتـسرف ایقـشا  يوس  هب  ناما  وفع و  نیمأت  يارب  هک  دـندوب  دوخ  هشیپ  تنعلم  هداتـسرف  رظتنم  تریح ، ترـسح و  اـیند  کـی  اـب  اـهنآ 
رورم روبع و  ياـههار  همه  هدـش و  هتـسب  ایقـشا  هلیـسو  هب  هعلق  یجورخ  ياـه  برد  همه  هک  دـندش  علّطم  هک  یماـگنه  اـما  .دـندوب 

.دش هدوزفا  اهنآ  شیوشت  بارطضا و  رب  هداتفا ، نمشد  تسد  هب  فئاط  هّکم و  ياهاتسور 

هتفاتـش هّکم  يوس  هب  هدرک ، اهر  فئاط  یحاون  رد  ار  دوخ  ناکدوک  نانز و  هک  دـنداتفا  یم  ینایاونیب  تشونرـس  دای  هب  هک  یماـگنه 
.دندش یم  رو  هطوغ  هودنا  مغ و  يایرد  رد  دنا ، هدشن  ریشمش  زیت  هبل  راتفرگ  ًانایحا  دندوب و 

، تسا هتـشگ  زاب  هلیَبُع »  » هاگرارق هب  هتـسارآ ، يرکـشل  رگید  راب  کی  هدروخ و  تسکـش  یقیاـضم  ناـمثع  هک  دـندش  ربخ  اـب  نوچ 
ًالماک عاضوا  هک  دندش  هّجوتم 
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.تسا هدش  دب  شّوشم و 

!؟ دوب هتفر  وا  رارف  ّلحم  ات  یقیاضم  نامثع  یناوخارف  يارب  مدرم  رادرکدب  هدنیامن  رگم 

يور زا  دوب ، هتفر  ناما  وفع و  لیـصحت  يارب  هک  مدرم  دـیلپ  هداتـسرف  هلیبع ،»  » رد یقیاضم  نامثع  هاگرارق  ياهرداچ  بصن  لابند  هب 
: تفگ یم  دنلب  يادص  اب  تشگ و  یم  رازاب  هچوک و  رد  داحلا ، رفک و 

کیربت امـش  همه  هب  نم  .مریگب  یمومع  وفع  ناما و  همان  امـش  همه  يارب  نابکـش  نبا  زا  هک  مدـش  ّقفوم  نم  فئاط ! یلاها  يا  ناه  »
.میوگ یم 

ره هب  هتفر ، نوریب  راصح  زا  دیریگب ، ار  دوخ  هّچب  نز و  تسد  دینک ، یبایزرا  نادـجو  همکحم  رد  ارم  گرزب  تمدـخ  شالت و  نیا 
« .دیورب دشاب  ناترظن  دروم  هک  يا  هطقن 

هدرب ملاس  ناج  ایقشا  ریشمش  زا  دندوب و  یفخم  ینما  ياهاج  رد  هک  ناروشحلس  زا  يرایسب  هناراکبیرف ، نانخـس  نیا  راشتنا  لابند  هب 
هناخ و دـندمآ و  نوریب  دوخ  هاگیفخم  زا  هدـش  هداد  ناما  وفع و  اهنآ  يارب  ًامـسر  تسا و  تسار  راتفگ  نیا  هکنیا  لاـیخ  هب  دـندوب ،

يوس هب  مولعمان  تشونرـس  لابند  هب  يدـیمون ، سأـی و  لاـمک  رد  هتفرگ ، ار  دوخ  هّچب  نز و  تسد  دـندرک و  كرت  ار  دوخ  هناـشاک 
.دندش راپسهر  هعلق  ياهرد 

اهر يا  هّپت  زارف  رب  ار  اهنآ  همه  هاگنآ  دـندش و  نئمطم  تورث  لام و  نتـشادن  هارمه  زا  هدرک ، یندـب  یـسرزاب  ار  دارفا  نیا  نانابهگن 
.دندومن هرصاحم  حّلسم  دارفا  اب  ار  هّپت  فارطا  هدرک ،

ناـنز و ار  اـهنآ  ّتیرثـکا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  یلو  هدـشن ، تبث  دـندش  اـهر  هّپت  نیا  زارف  رب  هک  يا  هراـچیب  دارفا  دادـعت 
.دنداد یم  لیکشت  ناکدوک 

نمادکاپ نانیشن  هدرپ  زا  ًاتدمع  هک  ار  اونیب  هورگ  نیا 
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قامچ بوچ و  اب  یهاگ  دنتشادهگن ، هرصاحم  رد  هّپت  نآ  زارف  رب  نامرد ، وراد و  نودب  نان و  بآ و  نودب  زور  تّدم 12  هب  دندوب ،
.دندرک یم  باترپ  اهنآ  يوس  هب  افج  گنس  یماگنه  دندز و  یم  ار  اهنآ 

کت ار  اهنآ  اه ، هنیجنگ  اه و  هنیفد  ياج  زا  وج  سرپ و  هناهب  هب  .داد  یمن  نیکـست  ار  ناشنورد  شتآ  یخاتـسگ ، تناـها و  همه  نیا 
.دنداد یم  رارق  متش  برض و  دروم  دندرب و  یم  کت 

رظن فرـص  اهنآ  ماع  لتق  زا  هک  دـندرک  یم  اضاقت  یقیاضم  نامثع  دوعـسمان و  دوعـس  نابکـش ، نبا  زا  دایرف  هلان و  اب  اه  هراـچیب  نآ 
.دوب دایرف  دیسر  یمن  ییاج  هب  هچنآ  یلو  دننک ،

رعش

هتخاس يا  هماخ  ریدقت ، ياهرطس  يال  هبال  هب  دربتسد  يارب  هک  تسین ، تشونرس  نداد  رییغت  هب  رداق  ریبدت  هدارا و  هناوتشپ  اب  یـسک  »
« .تسا هدشن 

مکحم ياهنامتخاس  رد  هتسشن  رگنـس  هب  نادرمریـش  رب  نداد ، رارق  انگنت  رد  هرـصاحم و  زور  هدزاود  زا  سپ  تریـسدب ، نابکـش  نبا 
مالعا دش و  لّسوتم  هلیح  ردغ و  هب  رذگهر  نیا  زا  دوش ، هریچ  اهنآ  رب  تسناوتن  دربن  گنج و  اب  تفاین و  تسد  هعلق  یقرـش  تمـسق 

: درک

« .تسا ناما  وفع و  رد  دنک  كرت  ار  دوخ  هاگیفخم  هحلسا  نودب  سک  ره  »

هدعو هب  دنتـشادن ، یمزر  ییاذـغ و  هتخودـنا  رگید  و  دـندوب ، هدرکن  كرت  ار  دوخ  رگنـس  سفن  نیرخآ  ات  هک  يروالد  ناروشحلس 
دندمآ و نوریب  دوخ  ياهرگنـس  زا  یلاخ  تسد  اب  دندرک و  دامتعا  وا  هناراکبیرف  ياهدنگوس  نامیا و  یب  نابکـش  نبا  هنارّوزم  ياه 

.دندمآ راتفرگ  نابکش  نبا  یناطیش  ياهماد  رد 

زاغآ ناشیاه ، هّچب  اهنز و  ناگدید  لباقم  رد  یلبق ، هورگ  ماع  لتق  هک  دنتفرگ  رارق  هّپت  زارف  رب  یماگنه  اه  هراچیب  نیا 
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.دوب هدش 

ریـشمش مد  زا  ناکدوک  اهنز و  ربارب  رد  دـنتفرگ و  رارق  هّپت  زارف  رب  هتـسب  ياهتـسد  اـب  دـندوب ، یگنج  درم  رفن  هک 367  يدـعب  هورگ 
.دنتشذگ

یم اپ  تسد و  نوخ  كاخ و  نایم  رد  دـندوب و  ناج  همین  زونه  یلبق  ناگدـش  هتـشک  زا  يدادـعت  ناروشحلـس ، نیا  دورو  ماـگنه  هب 
يارب زور  تّدم 16  هب  دش ، هدیوج  یباّهو  ناگدنرد  طّسوت  هک  يدیدم  تّدم  زا  سپ  نامیا ، رگنـس  ناعفادم  كاپ  ياهرکیپ  .دندز 

.دنام هتشابنا  مه  يور  هّپت  زارف  رب  ناگدنرد  ناگدنرپ و  تفایض 

هب نانآ  هناشاک  هناخ و  رد  دندرک و  كرت  نازوس  ياهنش  يور  نایرع ، هنهرب و  ار  نامیا  نانابزرم  نیا  كاپ  داسجا  لدگنس  نایباّهو 
.دنتخادرپ یتمیق  يایشا  لاوما و  يوپاکت 

هاگنآ .دنتخاس  يا  هّپت  نآ  زا  دنتـشابنا و  مه  يور  رب  هعلق  برد  لباقم  دنتفای ، لانم  لام و  زا  هچنآ  هناخ ، هب  هناخ  يوجتـسج  نیا  رد 
.دندومن میسقت  یباّهو  يایقشا  نایم  رد  ار  هّیقب  هداد ، زیزعلادبع  نبدوعس  هب  ار  نآ  مجنپ  کی 

رد دنام و  ياج  رب  یباّهو  نارگلواپچ  تقرـس  تراغ و  زا  هعلق ، رد  دوجوم  لاوما  زا  هچنآ  دامتعا ، دروم  دنتـسم و  شرازگ  ساسا  رب 
نیمخت رامـش و  ّدح  زا  هک  یتمیق  يایـشا  رگید  دقن و  لوپ  لایر  رازه  لهچ  زا  دوب  ترابع  دـش  هتـشابنا  مه  يور  هب  هعلق  برد  ولج 

.دوب نوریب 

ار هبوصغم  یتمیق  يایـشا  دـندرک و  میـسقت  دوخ  نارتخد  نانز و  نایم  رد  ار  دـقن  ياهلوپ  نیا  زا  لایر  رازه  هد  یباّهو  ياه  هدرکرس 
.دنتخورف سخب  نمث  هب  رازاب  هچوک و  رد  دوبن ، ناشدوخ  تبغر  دروم  هک  ار  يرگید  يایشا  دندومن و  عیزوت  دوخ  نایم  رد 

هک رگید  ياهالاک  یسم و  ياهفرظ 
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! دندومن ششخب  ناریقف  نایادگ و  هب  يدرمناوج  تّوتف و  مسر  هب  دوخ  لایخ  هب  دنداد ، یمن  لوپ  شیازا  هب  دوبن و  دنسپ  يرتشم 

رگید ثیدح و  ریسفت ، بتک  لیبق  زا  تشاد ؛ دوجو  یصخش  لزانم  ایاکت و  دجاسم ، اه ، هناخباتک  رد  هک  یـسیفن  یّطخ  ياهباتک  اّما 
همکچ ياـپ  ریز  رد  شا  همه  هکلب  تفرگن ، رارق  هشیپ  تواقـش  گـنهرف و  یب  ّتلم  تبغر  دروم  هاـگچیه  یمالـسا ، ینآرق و  موـلع 

! دش لامدگل  یباّهو  ناشوپ 

دننامه راصعا  نورق و  لوط  رد  دوب و  هدش  هّیهت  هفیرش  فحاصم  يارب  یمالـسا  نادنمرنه  طّسوت  هک  تمیق ، نارگ  یمرچ  ياهدلج 
.دیدرگ قوراچ  شفک و  هب  لیدبت  دندرک  یم  تظفاحم  اهنآ  زا  ناشناگدید  کمدرم 

یب ناـیباّهو  ياـهقوراچ  يور  دوـب ، میرک  نآرق  ياهدـلج  شخب  تـنیز  يزور  هـک  هلـالج ، ءامـسا  كراـبم و  تاـیآ  يدراوـم ، رد 
.دروخ یم  مشچ  هب  گنهرف 

هب دـش ، هتـشابنا  نیمز  يور  رب  تشگ و  هراپ  هراپ  گنهرف ، بدا و  زا  رود  ِناـیباّهو  تسد  هب  هک  یـسیفن  بتک  فیرـش و  فحاـصم 
قاروا ندرک  بوکدـگل  نودـب  نارذـگهر  هک  دـش  یمن  تفای  ییاپ  ياج  فئاط ، گنرنوخ  رازاب  هچوک و  رد  هک  دوب  دایز  يردـق 

.دننک روبع  هداهن  ماگ  هّکربتم ،

، یّطخ ياهباتک  ندرک  دوبان  ماگنه  هب  هک  دش  دزشوگ  نآ  رد  تفای و  راشتنا  یتحلصم -  يا -  هّیمالعا  نابکش  نبا  فرط  زا  هچ  رگ 
بتک رگید  زا  نآرق  صیخشت  تردق  یباّهو ، تارشح  هژیوب  نیشن ، هیداب  بارعا  یلو  دننکن ، هراپ  ار  اهنآ  هدومن و  ادج  ار  فحاصم 

.دنتخیر نیمز  يور  رب  هناخاتسگ  دندرک و  هراپ  اباحم  یب  دیسر  ناشتسد  هب  ینآرق  ره  اذل  دنتشادن و  ار  یمالسا 

هخسن نیدنچ  هناخ  ره  رد  ًاعبط  هک  فئاط -  گرزب  رهش  رد  هک  دوب  هدرتسگ  ردقنآ  مالساو ، نآرق  میرحرب  گرزب  زواجت  نیا 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


.درب رد  هب  ملاس  ناج  یباّهو  يایقشا  تسد  زا  يراخب  حیحص  هخسن  کی  نآرق و  هخسن  هس  اهنت  دوب -  فحصم 

گرزب يا  هزجعم 

، نآرق يرامش  یب  دادعت  هک  ار -  هقطنم  رد  دوجوم  دنمشزرا  ياهباتک  همه  هنادحلم ، هناروسج و  مادقا  کی  رد  یباّهو ، نارس  هریخ 
هب نآرق  قاروا  همه  ناّنم  دنوادخ  تردق  اب  یلو  دنتخادنا ، اپ  ریز  هب  دندرک و  هراپ  هراپ  دوب -  اهنآ  نایم  رد  ثیدـح  باتک  ریـسفت و 
زا یکی  نیا  دوبن و  يربخ  داـب  شزو  زا  تاـظحل  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  داـتفین ، نیمز  يور  هب  مه  نآرق  گرب  کـی  یّتـح  تفر ! اوه 

.دوب میرک  نآرق  تارهاب  تازجعم 

نوگرگد ار  هتـشغآ  نوخ  هب  ياهندب  زاجح  نازوس  باتفآ  دـش و  اهر  هدـش  دای  هّپت  زارف  رب  زور  تّدم 16  هب  ناگدش  هتـشک  داسجا 
هب هدیبلط ، تصخر  نامیا  یب  ِنابکـش  نبا  زا  ناوارف  سامتلا  اب  دـندش  ریزگان  اذـل  .تفرگ و  ارف  ار  هقطنم  دـیدش  ِنّفعت  يوب  .تخاس 

کی رگید  یخرب  زا  و  فصن ، یخرب  زا  هک  ار -  داسجا  هدـنامزاب  دـندرک و  رفح  گرزب  لاناک  ود  نانآ  .دـنیامن  مادـقا  داـسجا  نفد 
هک ار  تاعطق  رگید  دـندش  ریزگان  هاگنآ  .دـنتخیر  كاخ  اهنآ  يور  رب  ودنتـشاذگ  لاناک  ود  نیا  رد  دوب -  هدـنام  یقاب  نآ  مراـهچ 

.دننک نفد  رگید  لاناک  ود  رد  هدروآ ، درگ  شیوخ ، شیاسآ  يارب  دوب ، هدش  هدرب  یتسد  رود  طاقن  هب  ناگدنرد  ناگدنرپ و  طّسوت 

نیمز يور  رب  ناشیازجا ، لماک  لاصفنا  ات  هک  دـندوب  هدرک  اهر  نابایب  ياـهگیر  يور  ار  نادیهـش  ياـهرکیپ  هشیپ  تثاـبخ  ناـیباّهو 
يورخا ماقم  زا  زگره  اهریقحت  اهتراسج و  نیا  هک  یلاح  رد  .دبای  ماجنا  اهنآ  ّقح  رد  یلماک  تراقح  تراسج و  دننامب و 
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: هتفگ رعاش  هک  ددرگ ، یم  اهنآ  تاجرد  ّولع  نأش و  تعفر  بجوم  هکلب  دهاک ، یمن  نانآ 

، ددرگ تتعفر  بجوم  یگداتفا  هک  روخم  مغ  يا  هداتفا  رگا  »

« .ددرگ یمن  دابآ  دوشن ، ناریو  ات  ییانب  ره  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

هکّربتم و روبق  غارس  هب  ناشلطاب ، چوپ و  دیاقع  ساسا  رب  دندش ، غراف  یگنج  میانغ  میـسقت  فئاط و  مدرم  ماع  لتق  زا  نوچ  نایباّهو 
.دندومن ناسکی  كاخ  اب  دندرک و  ناریو  ار  نآ  دنتفای ، یهاگراب  دبنگ و  اج  ره  دنتفر و  فئاط  هرهّطم  دقارم 

، هدرب هعلق  نوریب  هب  دـندوب ، هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  نایباّهو  ماشآ  نوخ  غیت  زا  هک  ار  فئاط  یلاها  زا  يرامـش  تشگنا  دادـعت  هاـگنآ 
.دنتخاس ناشیاهر 

« بلّطملادـبع نب  ساـّبع  نب  هَّللادـبع   » باـنج نآرق ، گرزب  رّـسفم  رهّطم  ربـق  هب  یتـقو  روبق ، مدـه  ياـنثا  رد  گـنهرف ، یب  ناـیباّهو 
.دنزاس قیرح  همعط  دنروآ و  رد  ار  شسّدقم  دسج  هدرک ، شبن  ار  شفیرش  ربق  هک  دندمآرب  ددص  رد  دندیسر ،

ناـشتواسق رب  تمارک  نیا  هدـهاشم  زا  ناـیباّهو  .دـیچیپ  فارطا  رد  ییازفا  حور  رطع  دنتـشادرب ، شفیرـش  ربق  يور  زا  حیرـض  نوچ 
: دنتفگ دندوزفا و 

همعط شتایوتحم  همه  اب  ار  ربق  هکنیا  رتبـسانم  درک ، ینارذگ  تقو  ربق  شبناب  دیابن  رگید  دشاب ، هدیمرآ  یگرزب  ناطیـش  دیاب  اجنیا  »
!« میزاس قیرح 

رجفنم دـصق  هب  هدرک ، مهارف  يدایز  توراب  یتّدـم  زا  سپ  دنتـشگرب ، هتخاس ، يراـج  ناـبز  رب  ار  هنوگ  نایذـه  چوپ و  نانخـس  نیا 
فرصنم دوخ  میمـصت  زا  تمارک  نیا  هدهاشم  زا  سپ  لآم ، نارـسخ  نالماع  درکن و  راک  توراب  اّما  .دنتـشگزاب  فیرـش  ربق  ندرک 

ًاکّربت يدنفا  نیـسای  دّیـس  ناورداش  ماجنارـس  دنام ، حیرـض  نودـب  گرزب  یباحـص  نیا  فیرـش  ربق  اهلاس  هعقاو  نیا  زا  سپ  .دـندش 
زارف رب  یحیرض 
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.داهن انب  گرزب  یباحص  نآ  ربق 

رب يررض  دنتسناوتن  یهلا  يایلوا  تمارک  زا  یلو  دندرک  شبن  ار  مالسا  گرزب  ریهاشم  رگید  يداهلادبع و  دّیس  فیرـش  ربق  نایباّهو 
.دندش فرصنم  روبق  شبن  زا  ماجنارس  .دنناسرب  اهنآ 

دـجاسم و همه  دـیاب  اههاگراب ، اهدـبنگ و  مدـه  زا  شیپ  : » دـنتفگ دـندرک و  رداص  یکرتشم  نامرف  نابکـش  نبا  یقیاـضم و  ناـمثع 
« .ددرگ بیرخت  ینید  سرادم 

: دومرف زور  نآ  گرزب  ياملع  زا  یکی  يدنفا  نیسای  موحرم 

!؟ تسیچ هدش  سیسأت  زامن  هماقا  يارب  هک  يدجاسم  بیرخت  زا  امش  فده  »

مده همزال  و  دراد ، رارق  یّصاخ  دبنگ  ریز  مظعا و  دجسم  تسار  هشوگ  رد  ربق  نآ  تسا ، ساّبع  نب  هَّللادبع  فیرش  ربق  ناتفده  رگا 
« .تسین دجسم  ّلک  بیرخت  ناشیا ، ربق 

« عَّوطُم شیورد   » مان هب  یقیدـنز  یلو  .دنتـشادن  نتفگ  يارب  ینخـس  نابکـش  نبا  یقیاـضم و  ناـمثع  یقطنم ، راـتفگ  نیا  لـباقم  رد 
: درک زاغآ  نخس  هنوگنیا 

«: َُکبیُری ام ال  یِلا  َُکبیُری  ام  ْعَد  »

« .نزب گنچ  دشابن  نآ  رد  يدیدرت  کش و  هچنآ  هب  راذگ و  ورف  دراداو  دیدرت  کش و  هب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  »

: دومرف ییوج  هطسفس  نیا  لباقم  رد  نیسای  دّیس  موحرم 

»!؟ دشاب يدیدرت  کش و  دجسم  رد  تسا  نکمم  رگم  »

نایوگروز قطنم  هب  راچان  هب  دهد ، همادا  دوخ  يزاب  هطسفس  هب  تسناوتن  رگید  [ ( 14  ] َرَفَک يذَّلا  َتُِهبَف   ) قادصم هب  عوّطم  شیورد 
.دوشگ ییوگ  هزره  شحف و  هب  نابز  هدش ، لّسوتم 

: تفگ وگتفگ  نیا  هب  نداد  هلصیف  يارب  یقیاضم  نامثع 

« .دینک بیرخت  ار  ساّبع  نبا  ربق  زارف  رب  دوجوم  دبنگ  دیراذگ و  ورف  ار  دجسم  میتسین ، امش  رظن  عبات  ام  »

راگدرورپ هبیط  هدلب  رب  نایباهو  يالیتسا 

هراشا

نانابهگن و ندرامگ  فئاط و  هعلق  میکحت  زا  سپ  یقیاضم  نامثع 
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نبدوعـس نایهاپـس  اب  ات  تفر  لیـس »  » هاگرارق هب  هدروآ ، درگ  ار  دوخ  نایهاپـس  دـمآرب و  همّظعم  هّکم  ریخـست  ددـص  رد  ناـظفاحم ،
.دنوش دّحتم  زیزعلادبع 

هدش فرـشم  همّظعم  هّکم  هب  ماش ، رـصم و  ياه  هلفاق  دورو  اب  نامزمه  هّدج ، یلاو  اشاپ ، فیرـش  هک  دـندش  علّطم  راد  ریگ و  نیا  رد 
.تسا

(. .ه  1217) .دندومن هدنسب  بلاغ  فیرش  فیوخت  دیدهت و  هب  طقف  دندرکن ، تراسج  دوخ  موش  هدارا  ماجنا  هب  ور  نیا  زا 

هب دومن و  توعد  ار  ماش  جاحلاریما  رـصم و  جاحلاریما  هّدج ، یلاو  هداتفا ، تشحو  هب  یفاک  ردق  هب  نایباّهو  دـیدهت  زا  بلاغ  فیرش 
: تفگ اهنآ  هب  داد و  ربخ  ادخ  هناخ  ریخست  دروم  رد  نایباّهو  تشز  هدارا  زا  وگتفگ ، ماگنه 

« .تسین یلکشم  راک  زیزعلادبع ) نبدوعس   ) جراوخ هدرکرس  ندرک  ریگتسد  دینک ، ینابیتشپ  نم  زا  يزیچان  رایسب  نازیم  هب  امش  رگا  »

.دینش یفنم  خساپ  هس  ره  زا  ینامز ، تشذگ  زا  سپ  اّما  دنام ، خساپ  رظتنم  ینالوط  ینامز  تفگ و  ار  نیا 

هوک هنماد  رد  عقاو  شیوخ -  يارـسنامهم  دـیزگرب و  دوخ  یماقم  مئاق  هب  ار  نیعملادـبع » فیرـش   » شردارب راچان  هب  بلاـغ  فیرش 
.دش هّدج  راپسهر  هتفرگ ، ار  شا  هّچب  نز و  تسد  تخاس و  مدهنم  ار  دایج - 

ظیفحلادبع یساطع و  دّمحم  دّیس  ینغریم ، رکبوبا ، دّمحم  دّیس  رهاط ، دّمحم  خیش  نوچ  هّکم ، ياملع  زا  یعمج  نیعملادبع  فیرش 
(. .ه  1218) .درک ناما  وفع و  ياضاقت  وا  زا  داتسرف و  زیزعلادبع  نبدوعس  دزن  ار  یمجع 

ار لیـس »  » رد هدمآ  درگ  هاپـس  دندوب  هدمآ  شدزن  هب  هّکم  زا  هک  ییاملع  هارمه  هب  تفریذپ و  ار  نیعملادـبع  فیرـش  ياضاقت  دوعس 
.دومن تکرح  همّظعم  هّکم  يوس  هب  تشادرب و 

تفریذپ ار  نیعملادبع  یماقم  مئاق  دوعس ،
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یم اه  یباّهو  .تشادرب  هدرپ  دوخ  تواقـش  تواسق و  نازیم  زا  اههاگراب ، اهدـبنگ و  بیرخت  روبق و  مدـه  نامرف  ندرک  رداـص  اـب  و 
: دنتفگ

دهاشم ياهراوید  ددرگ و  بیرخت  اهدبنگ  رگا  دنتـسرپ ، یم  ار  اههاگراب  اهدبنگ و  اتکی ، دـنوادخ  ياج  هب  نیفیرـش  نیمرح  یلاها  »
!« تفرگ دنهاوخ  رارق  اتکی  دنوادخ  شتسرپ  ریسم  رد  هدمآ ، نوریب  رفک  كرش و  هریاد  زا  نیمرح  یلاها  هزات  دوش ، هتشادرب  هفّرشم 

ایند زا  كرـش  رفک و  لاح  هب  دـنا ، هدرک  تافو  .ه  لاس 500  زا  دـعب  هکنانآ  نایباّهو ، ياوشیپ  باّهولادـبع ، نبدّـمحم  چوپ  لایخ  هب 
! .دنا هتفر 

نییآ ساـسا  رب  تسا ! هدـش  یحو  ناـمیا  یب  نئاـخ  نیا  هب  ناـیملاع  دـنوادخ  يوس  زا  مالـسا  نیبم  نید  ماـکحا  ییوگ  هک  اـجنآ  زا 
لاس 500 زا  هتـشذگ  رد  ناناملـسم  رانک  رد  دیابن  دـنور ، یم  ایند  زا  ّتیباّهو  شیادـیپ  زا  سپ  هک  يدارفا  هزانج  تیباّهو ، یگتخاس 

! درادن یعنام  ناکرشم  روبق  رانک  رد  اهنآ  نفد  یلو  دنوش ! نفد  دعب  هب  يرجه 

ددص رد  بلاغ  فیرش  يریگتسد  هناهب  هب  دروآ ، رد  دوخ  هرطیس  تحت  ار  همّظعم ) هّکم   ) يرقلا ّما  هکنآ  زا  سپ  زیزعلادبع  نبدوعس 
هّدـج ردـنب  يوس  هب  تسارآ و  يزّهجم  رکـشل  ناوارف  هسیـسد  هلیح و  اب  روظنم  نیا  يارب  يو  .دـمآرب  هّدـج  راـصح  رب  نتفاـی  تسد 

.تشاد لیسگ 

رارف زا  شهاوخریخ  نادـنواشیوخ  قیوشت  اب  اّما  دزیرگب ، ایرد  قیرط  زا  هک  دوب  ریزگاـن  بلاـغ  فیرـش  دوعـس ، هسیـسد  نیا  ربارب  رد 
.تخاس رام  رات و  ار  نانآ  داد و  تسکش  ار  نایباّهو  هدش ، دّحتم  اشاپ ) فیرش   ) هّدج یلاو  اب  دش و  فرصنم 

ریصح تشگزاب و  همّظعم  هّکم  يوس  هب  بلاغ ، فیرش  راب  ررش  غیت  زا  هدنامزاب  نایهاپس  اب  راب ، ّتلذ  تسکـش  لّمحت  زا  سپ  دوعس 
هراپ
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.تخادرپ ینارمکح  هب  درتسگ و  هّکم  مشتحم  هرامالاراد  رد  ار  توخن  رورغ و 

ياسؤر اب  هک  دومن  ناوارف  شالت  نایباّهو ، ياسرف  تقاط  تایانج  زا  همّظعم  هّکم  ناـنکاس  ندـنام  ظوفحم  يارب  نیعملادـبع  فیرش 
.دندوزفا دوخ  تواقش  تواسق و  تجاجل ، رب  اهنآ  هظحل  ره  یلو  دهد ، ناشن  كولس  نسح  هدومن ، ارادم  ایقشا 

داتـس هک  داد  ماغیپ  بلاغ  فیرـش  شردارب  هب  دـش ، سویأم  ایقـشا  اب  يراوجمه  نسح  شزاس و  زا  نیعملادـبع  فیرـش  هک  یماگنه 
دیناوتب رگا  دشاب ، یم  دایج »  » هعلق رد  شنایهاپس  اب  دوعس  تسا و  روصحم  ییاه  همیخ  نایم  رد  ّالعم »  » هقطنم رد  نایباّهو  یهدنامرف 

.درک ریگتسد  ار  دوعس  ناوت  یم  یتحار  هب  دینک ، تمیزع  ناماس  نیا  هب  هدرک ، مهارف  هاپس  يرادقم 

فیرـش هارمه  هب  دروآ و  مهارف  زّهجم  یهاپـس  دزاس ، هاگآ  دوخ  دصق  زا  ار  يدـحا  هکنیا  نودـب  مایپ ، نیا  تفایرد  اب  بلاغ  فیرش 
نبدوعـس  » اّما درک  هرـصاحم  فرط  راهچ  زا  دوعـس  يریگتـسد  روظنم  هب  ار  نایباّهو  هاگرارق  دش و  رو  هلمح  هنابـش  هّدـج  یلاو  اشاپ 

زا سپ  دـش و  تقفاوم  نانآ  ياضاقت  اب  هک  دـندومن  وفع  ياضاقت  نایباّهو  ریاس  تخیرگ و  اجنآ  زا  یناطیـش  سیاسد  اب  زیزعلادـبع »
كاپ نایباّهو  دـیلپ  دوجو  زا  همّظعم  هّکم  ناس  نیدـب  دـندرگ و  زاب  دوخ  ياهاتـسور  هب  هک  دـش  هداد  تصخر  اـهنآ  هب  حالـس ، علخ 

.دیدرگ

.دیدرگ رارف  زا  ریزگان  شرگزواجت  ياه  هدرکرس  اب  یقیاضم  نامثع  دش و  ریخست  زین  فئاط  راصح  نآ ، زا  سپ  یهاتوک  تّدم 

ریخست فیقث  ینب  بارعا  يرادربنامرف  نسح  دایقنا و  حور  اب  هک  بلاغ ، فیرش  هّیرهق  يورین  تکوش و  تردق و  اب  هن  فئاط  راصح 
هب دندیدرگ و  رادروخرب  یمالسا  تفوطع  وفع و  زا  همّظعم  هّکم  رد  هک  ینایباّهو  اریز  دیدرگ ؛
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ینزهار هب  فئاط  هّکم و  نیبرد  هکلب  دنتـشگن ، زاب  دوخ  هناشاک  هناخ و  هب  دوعـس  دیدحالـص  اب  دـندش ، اهر  دوخ  ياهاتـسور  يوس 
.دنتخادرپ يرگلواپچو 

هب دوخ  دـیدش  مجاهت  اـب  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  داتـسرف و  ماـیپ  فیقث  ینب  لاـجر  فئاـط و  یحاون  ياهنیـشن  هیداـب  هب  بلاـغ  فیرش 
.دننک میسقت  دوخ  نایم  رد  ار  اهنآ  لانم  لام و  هدنار ، نوریب  فئاط  راصح  زا  ار  یقیاضم  نامثع  فئاط ،

ياه هدکهد  هب  هدش ، یکی  هب  تسد  اهنیشن  هیداب  رگید  اب  دندوب ، یگنج  میانغ  هتفیش  يریگرد و  نینچ  هنـشت  هک  فیقث  ینب  بارعا 
ناـمثع نایهاپـس  دـندرب و  تراـغ  هب  ار  ناـنآ  یتـمیق  يایـشا  لاوما و  همه  دـندز و  نوخیبـش  فئاـط  یکیدزن  رد  یّنثم »  » و همالـس » »
يزوریپ دندرک و  طبـض  ار  فئاط  راصح  هدومن ، ینیـشن  بقع  هب  راداو  دـندوب ، هدز  مجاهت  هب  تسد  اهنآ  عفد  يارب  هک  ار  یقیاضم 

.دنداد شرازگ  بلاغ  فیرش  هب  ار  دوخ 

.دیدرگ یفخم  نمی  ياههوک  رد  دش و  نازیرگ  فئاط  یحاون  زا  یناشیرپ ، تسکش و  نیا  رثا  رد  یقیاضم  نامثع 

زا رگید  هورگ  دنچ  اب  هّیدیعس »  » و هّینیسح »  » ياهمان هب  رگید  هورگ  ود  و  طقنوبا » باّهولادبع   » مان هب  دوعس  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی 
هب هام  هس  هک  هرـصاحم ، نیا  رد  .دـندروآ  رد  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  هّکم  رهـش  هدـش ، رو  هلمح  همّظعم  هّکم  يوس  هب  فلتخم ، یحاون 

.دندش لّمحتم  ار  ییاسرف  تقاط  ياهراشف  هّکم  یلاها  دیماجنا ، لوط 

اب هعفد  ره  یلو  دـش  ریگرد  ناـیباّهو  اـب  درک و  هلمح  هرـصاحم  هقلح  نتـسکش  يارب  بلاـغ  فیرـش  راـب  اـههد  تّدـم ، نیا  لوط  رد 
.دیدرگ ینیشن  بقع  هب  روبجم  یناشیرپ  تسکش و 

يردق هب  اه  هتخودنا  ندش  مامت  رظن  زا  هرصاحم  راثآ 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هک  دش  بجوم  هرصاحم  زا  یـشان  ینارگ  یطحق و  .دننک  زارد  عمط  تسد  رگیدکی  تشوگ  هب  مدرم  دوب  کیدزن  هک  دوب  دیدش 
[ . 15  ] .ددرگ غلاب  لایر  ود  هب  درز  نغور  مهرد  لایر و 140  هب 5  همظعم  هّکم  رد  نان  هدرگ 

، هرـصاحم لیاوا  رد  .دـش  یمن  رّـسیم  یناسآ  هب  تساوخ و  یم  یگرزب  سناش  دوخ  هدنـشورف ، ِلامج  ندـید  قیفوت  هکنیا  رت  بلاـج 
ناونع هب  ناتخرد  گرب  ناـهایگ و  رخاوا  رد  گـس و  هبرگ و  نوچ  یتاـناویح  تشوگ  طـساوا  رد  رتوبک ، نوچ  یناگدـنرپ  تشوگ 

.دندش هحلاصم  ياضما  هب  راچان  اهنآ ، ندش  مامت  زا  سپ  .تفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  عوج  ّدس 

.درک ادیپ  ار  همّظعم  هّکم  هب  دورو  ّقح  متس ، زواجت و  مدع  طرش  هب  دوعس  داد ، رارق  نیا  ساسا  رب 

بلج رد  وا  يراگنا  لهـس  هحماسم و  ناوت  یم  یلو  داد ، رارق  شهوکن  دروم  ناوت  یمن  داد  رارق  نیا  ياضما  يارب  ار  بلاـغ  فیرش 
.دروآ رامش  هب  وا  گرزب  هابتشا  نیمتفه  ار ، هرصاحم  نیا  زا  شیپ  هّکم ، روغث  دودح و  ظفح  يارب  یفاک  يودرا  بذج  و 

: هک دنداتسرف  ماغیپ  بلاغ  فیرش  هب  ساطع  دّمحم  خیش  ینغریم و  دّیس  ّطسوت  هرصاحم ، زاغآ  رد  هّکم  یلاها  هکنیا  رتبلاج 

ام هتسکش ، ار  هرـصاحم  هک  دیروآ  لمع  هب  توعد  دنتـسه ، بانج  نآ  رماوا  ياریذپ  هک  فارطا  لیابق  نادرم  زا  ناکما  تروص  رد  »
لباقم رد  ّجح  ماّیا  ندیـسر  ارف  ات  میناوتب  هک  دینک  بلج  يودب  رادقم  نآ  لقاّدـح  دـشابن ، نکمم  رادـقم  نیا  رگا  و  دـنزاس ، اهر  ار 

« .تفای میهاوخ  ییاهر  انگنت  زا  ًاعبط  ماش  رصم و  ياه  هلفاق  ندمآ  جح و  مسوم  ندیسر  ارف  اب  هک  مینک ، تمواقم  نایباّهو 

: تفگ خساپ  رد  بلاغ  فیرش 

رگا »
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رّـسیم نوریب  زا  ورین  بذج  هار  نونکا  یلو  داتفا ، یمن  قاّفتا  هرـصاحم  نیا  میامن  بذـج  ار  نایودـب  متـسناوت  یم  هرـصاحم  زا  شیپ 
« .درک مهاوخ  بلج  دوخ  هب  ار  مومع  رّفنت  نامگ ، یب  مهد ، ناشن  یتبغر  همانحلص  ياضما  هب  مهاوخب  رگا  و  تسین ،

.تسا فرتعم  مزال  يورین  ندرکن  ینیب  شیپ  رد  دوخ  هابتشا  هب  بلاغ  فیرش  هک  تسا  نآ  رگناشن  دوخ  نایب ، نیا 

: دنتفگ وا  هب  مدرم  ياه  هداتسرف  هاگنآ 

هّیوبن هّینس  ّتنـس  زا  دینک ، مادقا  نامیپ  دقع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دوخ  راوگرزب  ّدج  زا  یّـسأت  هب  امـش  رگا  »
« .داتسرف همّظعم  هّکم  هب  هِّیبیَدُح »  » زا ار  ناّفع  نب  نامثع  حلص ، نامیپ  ياضما  يارب  مالسا  یمارگ  لوسر  اریز  دیا ؛ هدرک  يوریپ 

ترفن حلـص ، شریذپ  نتخادـنا  ریخأت  اب  دومن و  رازگرب  توکـس  اب  دینـش و  هدـش  دای  ناگداتـسرف  زا  ار  داهنـشیپ  نیا  بلاغ  فیرش 
.تخیگنارب دوخ  هیلع  رب  شیپ  زا  شیب  ار  نامدرم 

زین اـهنآ  يوـس  زا  هک  بلاـغ ، فیرـش  نارازگراـک  فرط  زا  هژیوـب  دـندید ، یتخـس  تّدـش  هب  هرـصاحم  نیا  لوـط  رد  هّـکم  یلاـها 
دندمآرد یقیاضم  نامثع  هب  ندش  هدنهانپ  ددص  رد  مدرم  زا  یخرب  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  .دندش  لّمحتم  ار  یناوارف  ياهیراجنهان 

.دنتخیرگ وا  يوس  هب  زین  رفن  ود  یکی  و 

.تفای ریرحت  تروص  یباّهو  ياملع  زا  یمایتلا » نب  نامحّرلادبع   » مازلا رابجا و  اب  حلص  نامیپ  هاگنآ 

راشف ریز  ناکما ، ّدـح  ات  هک  دوب  نیا  یمایت  نب  نامحّرلادـبع  داهنـشیپ  شریذـپ  هّکم و  ياملع  داهنـشیپ  ّدر  زا  بلاغ  فیرـش  فدـه 
.دیامن بلج  دوخ  يوس  هب  یمدرم ، ياهورین  ات  هتفرگ  یماظن  ياهورین  زا  ار  هّکم  یلاها  رظن  نکمم  ّدح  رد  دوشن و  هل  دوعس 

تحت زین  تقیقح  رد 
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.دوزفا دوخ  یمدرم  رابتعا  رب  ناما  وفع و  نتفرگ  اب  دنام و  ناما  رد  دوعس  مشخ  زا  قیدنز  نآ  تیامح  راشف و 

ماّیا ندیسر  ارف  ات  زگره  نم  هنرگ  و  تفرگ ، ماجنا  تیاضر  نودب  راشف و  تحت  داد  رارق  نیا  : » هک انعم  نیا  زاربا  اب  رگید  فرط  زا  و 
.دنام ناما  رد  یمدرم  یماظن و  ياهورین  شهوکن  زا  مداد ،» یمن  حلص  هب  نت  ّجح 

همّظعم هبعک  رب  یلومعم  هچراپ  کـی  زا  يا  هدرپ  داـهن و  ماـگ  همظعم  هّکم  هب  زیزعلادـبع  نبدوعـس  راـبنایز ، ناـمیپ  نیا  ياـضتقم  هب 
تخادنا و تکوش  تردق و  زا  ار  بلاغ  فیرش  ناوارف ، ياه  هسیسد  اب  هاگنآ  .تخادرپ  تفلا  سنا و  هب  يودب  بارعا  اب  تخیوآ و 

.درک زاغآ  ار  مدرم  قوقح  هب  يّدعت  زواجت و  زا  يدیدج  هحفص  دش و  نادیم  رگیزاب  دوخ 

هتفاتـشن و زاجح  مدرم  کمک  هب  تّدـم  نیا  رد  ارچ  هک  دوب  تحاران  تّدـش  هب  تفالخ ) هاگتـسد   ) يزکرم تلود  زا  بلاـغ  فیرش 
: درک عیاش  مدرم  نایم  رد  اذل  دنا و  هداتسرفن  نانآ  يرای  يارب  ییورین 

تلود يالکو  يراک  لامها  يراگنا و  لهس  ایقشا ، تسد  هب  نیفیرش  نیمرح  نداتفا  تیباّهو و  نماد  رد  زاجح  طوقس  یلـصا  ّتلع  »
« .دشاب یم 

دوعس یلو  ددنبب ، ماش  رصم و  ياه  هلفاق  يور  هب  ار  جح  هار  هک  درک  داهنشیپ  دوعـس  هب  ینامثع ، تلود  تریغ  کیرحت  يارب  هاگنآ 
.دوب هدوبر  يرگمتس  ره  زا  ار  تقبس  يوگ  متس ، روج و  رد  تشادن و  نیقلت  قیوشت و  هب  جایتحا 

یماّهتا چیه  نودب  ار  فارشا  نایعا و  زا  يرایسب  دیناسر و  تداهش  هب  لیلد  یب  ار  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  يرایـسب  ماجرفدب  دوعس 
یبهذم تاداقتعا  رد  هک  ار  هک  ره  تخیوآ و  راد  هب 
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.درک دیدهت  اه  هجنکش  عاونا  هب  داد ، ناشن  مدق  تابث 

: دندز گناب  رازاب  هچوک و  رد  هک  داتسرف  ینایدانم  یخاتسگ  لامک  اب  هاگنآ 

«: دودمملا هّلظب  اّولظت  دوعس و  نید  یف  اولخدا  »

!« دینیزگ اوأم  شا  هدرتسگ  هیاس  ریز  رد  دیوش و  لخاد  دوعس  نید  هب  نامدرم ! يا  ناه  »

.دناوخ ارف  باّهولادبع  نبدّمحم  نییآ  شریذپ  هب  ًامسر  ار  مدرم  ادن  نیا  اب 

، اهاتـسور رد  طقف  هن  دننامب ، اجرباپ  مالـسا  سّدقم  نید  رد  دنناوتب  هک  يدارفا  دادعت  دش  هّجوتم  قیقد  یبایزرا  کی  اب  بلاغ  فیرش 
نیمزرـس زا  مالـسا  سّدـقم  نید  رود ، نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  دـشاب و  یم  شهاـک  هب  ور  هظحل  ره  هّکم  رهـش  دوخ  رد  یّتح  هکلب 

: تفگ زیزعلادبع  نبدوعس  هب  رذگهر  نیا  زا  تسب ، دهاوخرب  تخر  زاجح 

يروتارپـما تختیاـپ  زا  هدـش  رّرقم  هک  یهوبنا  رکـشل  لـباقم  رد  ناـمگ  یب  دـینامب ، همّظعم  هّکم  رد  ّجـح  مسارم  زا  سپ  امـش  رگا  »
امش هک  مدقتعم  نم  داد ، دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ًامتح  تشاد و  دیهاوخن  تمواقم  تردق  دوش ، نیمزرـس  نیا  دراو  یمالـسا 

« .دینک كرت  ار  نیمزرس  نیا  ّجح  ماّیا  زا  سپ  دیهدن و  رارق  هرطاخم  نیا  رد  ار  دوخ 

.دوزفا وا  توخن  رورغ و  نازیم  رب  هکلب  دشن ، دوعس  تایانج  رد  فیفخت  بجوم  اهنت  هن  بلاغ  فیرش  هنوگدنپ  ياهدیدهت  نیا 

تفگش یناتساد 

: تفگ وا  هب  دناوخ و  ارف  ار  تمارک  بحاص  دارفا  زا  یکی  ماّیا  نآ  رد  زیزعلادبع  نبدوعس 

»!؟ تسا هدرم  نارگید  نوچ  ام -  هدیقع  دننامه  ای -  تسا و  هدنز  ربق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ایآ  »

: تفگ خساپ  رد  تعاجش  لامک  اب  تلیضف  اب  درم  نآ 

؛» ِهِربق یف  ٌیح  وه  »

« .تسا هدنز  دوخ  ربق  رد  مرکا  ربمایپ  »
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هجنکـش نتـشک و  يارب  ار  مدرم  راکفا  دنک و  ادیپ  یهار  تلیـضفاب  درم  نآ  نتـشک  يارب  هک  دوب  نیا  شـسرپ  نیا  زا  دوعـس  فدـه 
.دزاس هدامآ  وا  ندومن 

: تفگ وا  هب  باطخ  رذگهر  نیا  زا 

شریذپ مدع  يارب  دشاب و  ناگمه  شریذپ  بجوم  هک  یهدن  هئارا  يا  هدننک  عناق  لیلد  ترـضح ، نآ  ندوب  هدـنز  تابثا  يارب  رگا  »
« .مناسر یم  لتق  هب  ار  وت  دیآ ، رامش  هب  یهّجوم  رذع  قح  نییآ 

: تفگ خساپ  رد  تماهش  لامک  اب  راوگرزب  نآ 

فّرشم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رهّطم  هضور  هب  مه  اب  دییامرفب  منک ، عناق  ار  امـش  یظفل  لیالد  ندروآ  اب  مهاوخ  یمن  نم  »
شوگ اب  ار  مالـس  باوج  رگا  منک ، مالـس  میدقت  كرابم  يور  شیپ  زا  نم  میتسیاب ، ترـضح  نآ  سّدقم  حیرـض  لباقم  رد  میوش ،

نآ دشن ، هداد  مالـس  باوج  رگا  دوش و  یم  تباث  هانپ  لوسر  ترـضح  ندوب  هدـنز  دـیدش ، نآ  شریذـپ  زا  ریزگان  دیدینـش و  دوخ 
« .دیناسر لتق  هب  دیتسناد  حالص  هک  یتروص  ره  هب  ندوب  وگغورد  مرج  هب  ار  هدنب  عقوم 

درک رایتخا  توکـس  سلجم  نآ  رد  یملع ، تردق  نتـشادن  تهج  هب  دیـشک و  هنابز  زیگنا  تریح  خساپ  نیا  زا  دوعـس ، مشخ  شتآ 
: تفگ درک و  رومأم  وا  نتشک  يارب  ار  نایباّهو  زا  یکی  دعب  زور  دنچ  یلو 

« .هد عالّطا  نم  هب  یتشاد  یگدامآ  ّتیرومأم  نیا  ماجنا  هب  هک  یتعاس  رد  دوش ، هتشک  صخش  نیا  دیاب  لاح  ره  هب  »

.دیدرگ عیاش  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا  دشن و  تیانج  نیا  هب  رضاح  یلاعت  يراب  تمکح  ساسا  رب  صخش  نآ 

نیا زا  تسین ، حالص  هّکم  رهش  رد  شتماقا  رگید  هک  تسناد  دش و  علّطم  هعقاو  نیا  زا  ینّابر  ملاع  نآ 
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.درک چوک  همّظعم  هّکم  زا  ور 

.تخاس رومأم  شلتق  يارب  ار  يودب  دّالج  کی  هدش و  هاگآ  وا  ترجه  زا  دوعس 

ینّابر ملاع  نآ  هب  ار  دوخ  ناوارف  یباتش  اب  دیسر ، دهاوخ  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  صخش  نآ  نتشک  اب  هکنیا  لایخ  هب  نادان  رومأم  نآ 
.درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دوعوم ، لجا  ندیسر  ارف  اب  دنمتداعس ، ملاع  نآ  وا ، رضحم  هب  لوصو  هظحل  رد  اّما  دیناسر ،

یقیاقد زا  سپ  .تفر  رواجم  هّرد  هب  ّتیم ، لـسغ  تهج  بآ  هیّهت  يارب  تسب و  یتخرد  هب  ار  تلیـضف  اـب  درم  رتش  نیـشن ، هیداـب  نآ 
.دش تفگش  راچد  تّدش  هب  تفاین و  ارحص  نآ  رد  يزیچ  رتش  زج  تشگزاب و 

: تفگ نینچ  دوعس  هب  دوخ  تادهاشم  شرازگ  ماگنه  هب  تعجارم  زا  سپ 

هدهاشم ار  ینارون  هتـشرف  هّدع  کی  نم  .مدید  سیدـقت  حـیبست و  اب  ار  راوگرزب  نآ  یتوکلم  جورع  ایؤر  ملاع  رد  نم  يرآ ، يرآ ، »
هب هک  تسا  تاذ  نالف  كاپ  رکیپ  نیا  دـنتفگ : یم  دـندرب و  یم  نامـسآ  يوس  هب  ار  ملاع  نآ  كاـپ  رکیپ  ناـیوگ  حـیبست  هک  مدرک 

اهنامسآ يوس  هب  شا  هزانج  هتسیاش ، شاداپ  کی  ناونع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  وکین  يوریپ  حیحـص و  داقتعا  تهج 
« .دنک یم  جورع 

: دوزفا سپس 

یلاعت قح  نارکیب  فاطلا  هدهاشم  زا  سپ  ایآ  یتسرف ! یم  يردقلا  لیلج  ّتیصخش  نینچ  لتق  هب  ارم  هک  تسا  تفگش  ياج  رایـسب  »
».؟ ییآ یمن  رب  دوخ  داقتعا  حالصا  ددص  رد  مه  زونه  راوگرزب ، درم  نآ  دروم  رد 

هب دوخ  دومن و  بوصنم  همّظعم  هّکم  تراما  هب  ار  یقیاضم  نامثع  هکلب  تفرگن ، دـنپ  يودـب  درم  نآ  شیـالآ  یب  نانخـس  زا  دوعس 
.درک تکرح  هّیعرد »  » فرط

ماگنه هب  دوعس 
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ياه همان  تفرگ و  رارق  لیلجت  ریدقت و  دروم  همّظعم ، هّکم  ریخـست  تهج  هب  ناماس  نآ  قیدنز  ياملع  يوس  زا  هّیعرد ، هب  تشگزاب 
.درک تفایرد  ناوارف  تینهت  کیربت و 

.دوزفا وا  ّربکت  توخن و  رب  داد و  رارق  ریثأت  تحت  تّدش  هب  ار  وا  اهدیجمت ، اهنیسحت و  نیا 

ار اهنآ  تسد  داد و  لیکشت  تمواقم  ياه  هتسه  شتواقـش  تواسق و  هنماد  شرتسگ  يارب  هاگنآ  درک  طارفا  متـس  روج و  رد  دوعس 
.تشاذگ زاب  نمی  زاجح و  یلاها  رب  يّدعت  ملظ و  رد 

هب داب  هدرک ، ربتس  هنیس  هک  دش  یم  بجوم  درک ، یم  تفایرد  تبـسانم  نیا  هب  هک  یناوارف  تابوتکم  اهییارـس و  هحیدم  اه ، همانرفظ 
.دسانشن اپ  زا  تسد  يّدعت  ملظ و  رد  هتخادنا ، بغبغ 

رنه رظن  زا  هک  دوب  هدورس  مالسا  ياملع  شهوکن  دوعس و  شیاتـس  رد  يا  هدیـصق  نامز ، هقدانز  دمآرـس  یظفح » دمحا  نب  دّمحم  »
.تشاد يرترب  اه  هدیصق  رگید  رب  يرعش 

نزو و رب  یناوارف  ياه  هّیلابقتـسا  اه و  هریظن  تفرگ و  رارق  دـیدش  داقتنا  دروم  مالـسا  ياـملع  فرط  زا  هدیـصق  نیا  رذـگهر  نیا  زا 
.دش هدورس  نآ  هیفاق 

.تفرگ رارق  هرخسم  وجه و  دروم  تّدش  هب  باّهولادبع  نبدّمحم  نییآ  اه  هریظن  نیا  رد 

ار يا  هشیپ  تواقـش  دارفا  اذل  دیدرگ و  وا  هداعلا  قوف  بضغ  دـیدش و  مشخ  بجوم  دیـسر و  دوعـس  تسد  هب  اه  هریظن  نیا  زا  یکی 
هب دنتشاد  غارس  يدّحوم  ملاع  اج  ره  دنناسر و  شلتق  هب  اباحم  یب  دندید  يدّهعتم  ناملسم  اجک  ره  هک  داد  نامرف  اهنآ  هب  دیزگرب و 

.درک بوصنم  یتلود  بصانم  نیرتالاب  هب  ار  نایناج  نیا  سپ ، نآ  زا  وا  .دنیامن  مادقا  شمادعا  لتق و  يارب  هجو  نیرتدیدش 

ًالماک ار  هّکم  یحاون  ياهنیشن  هیداب  هکنآ  زا  سپ 
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.دنزاس وا  ییادف  هکلب  داقنم  ار  هنیدم  یحاون  ياهیودب  هک  داد  نامرف  دروآ ، رد  دوخ  هرطیس  تحت 

هرجهلاراد يوس  هب  هرّونم  هنیدم  فّرـصت  دصق  هب  يودب » نب  يدان   » و يودب » نب  يادـب  : » یهدـنامرف تحت  یباّهو  نادرگ  ود  هاگنآ 
.تشاد لیسگ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ربمایپ هنیدم  رب  رادرک  دب  نایباهو  يالیتسا 

هراشا

نامرف تحت  ار  هنیدم  یحاون  رد  نکاس  لیابق  همه  موادم ، تاقییـضت  یپایپ و  ياهیزوریپ  وترپ  رد  يدان  شردارب  اب  يودب  نب  يادـب 
هارهاش زا  ار  همه  یعارتخا ، ماکحا  رشن  اب  .تخاس  ریزگان  باّهولادبع  نبدّمحم  یگتخاس  نییآ  شریذپ  هب  ار  اهنآ  دروآ و  رد  دوخ 

.داد شرازگ  دوعس  هب  ار  دوجوم  عضو  دومن و  هارمگ  تیاده 

خـساپ اهنآ  زا  داتـسرف و  نانآ  يوس  هب  تشون و  تیباّهو  نییآ  هب  هنیدـم  یلاها  یناوخارف  ناونع  هب  يا  همان  دوعـس ، روتـسد  هب  هاگنآ 
.درک هبلاطم  يروف 

.دیدرگ لاسرا  هرّونم  هنیدم  هب  حلاص » نب  حلاص   » مان هب  حلاصان  یباّهو  کی  ّطسوت  همان  نیا 

نیا هب  ندیـسر  يارب  نکیل  دـنراداو ، دوعـس  تعاطا  هب  ار  هنیدـم  هیحاـن  بارعا  دنتـسناوت  هچ  رگ  يداـن  شردارب  يودـب و  نب  يادـب 
، دنتخیر دیدج » نییآ  شریذپ  رد  دیدرت   » مرج هب  هک  ییاهنوخ  دندرب و  تراغ  هب  هک  یلاوما  دـندرک ، ناریو  هک  ییاه  هناخ  دوصقم 

.تسا رامش  زا  نوریب 

هنیدم یلاها  هب  زیزعلادبع  نب  دوعس  همان  نتم 

نم یلع  مالـس  هّماعلا ، راّّجتلا و  تاوَغَألا و  ءاملعلا و  یحاوَْکلا و  هّفاک : هنیدـملا  لهأ  باـنج  یِلا  َیُِهن  نیّدـلا ، موی  کـلام  ِهَّللا  مسب  »
.يدهلا عّبتا 

: یلاعت هَّللا  لاق  امک  مالسالا ، هوعدب  مکوعدأ  ّیناف  دعب ! اّما 

[ (، 16  ] مالسإلا ِهَّللاَْدنِع  َنیِّدلا  َّنِا  )

مکل اناف  ّدو ، اندـنع  مکلاوحأ  نم  نورباخ  متنأ  و  [ ( 17  ] نیِرِـساخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  مالـسإلا  َریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  (َو 
موی همرح  هَّللا و  تیب  لهأل  اذـه و  و  مکیلع ، قیـضی  مکّرـضی و  رمأب  ٍوان  و ال  مَّلَـسَو ، ِِهلآَو )  ) ِهیَلَع هَّللا  یَّلَـص  لوسّرلا  هرواجم  لـجأل 

.مارکالا ّالا  اّنم  اّوقاش  ام  و  داقنا ،

یهجو و .هَّللا و  نامأب  متنأف  مالسالا  یلا  متبجأ  ناف  لوسّرلا ، مرح  هرایزل  نومداق  نحن  و 
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«. مالّسلاو هناسل  یلع  باوجلا  .حلاص و  نب  حلاص  یلاجر  .باوجلا و  انل  ّدر  .لام و  مد و  یلع  ال  يّدعّتلا ، عیمج  یلع  یتّمذ 

.زیخاتسر زور  بحاص  دنوادخ ، مان  هب  »

.تیاده هار  ناوریپ  رب  مالس  تاقبط  رگید  راّجت و  املع ، فارشا ، نایعا ، زا  ددرگ ، یم  غالبا  هنیدم  یلاها  همه  رضحم  هب 

«، تسا مالسا  دنوادخ  دزن  رد  نید  نامگ  یب  : » هدومرف ناّنم  دنوادخ  هکنانچ  مناوخ ، یم  ارف  مالسا  یناوخارف  هب  ار  امش  نم  دعب ، اّما 
« .تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دیوجب ، يرگید  نییآ  مالسا  زج  هب  سک  ره  »

ام ّتبحم  دروم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اـب  يراوجمه  تهج  هب  امـش  دـیناد ، یم  اـم  دزن  رد  ار  ناـتدوخ  ّتیعقوـم  اـمش 
.دزاس گنت  امش  رب  ار  هصرع  ای  دشاب و  امش  ررض  هب  هک  میهد  ماجنا  يراک  امش  دروم  رد  هک  میرادن  رظن  رد  زگره  ام  .دیتسه 

.دندیدنام زا  مارتحا  زج  دنداهن ، ندرگ  ام  نامرف  هب  اهنآ  هک  يزور  زا  .میدرک  نینچ  زین  یهلا  نما  مرح  ادخ و  هناخ  نانکاس  اب  ام 

نم تیامح  ریز  رد  ادـخ و  ناما  رد  دـیوش  اریذـپ  ار  مالـسا  توعد  رگا  .میراد  یمرب  ماگ  امـش  يوس  هب  ربمایپ  مرح  ترایز  يارب  ام 
.دوب دیهاوخ  ظوفحم  نوصم و  لام  ناج و  هب  زواجت  هنوگ  ره  زا  هدوب و 

« .مالّسلاو دینک  غالبا  نم  هب  حلاص  نب  حلاص  نم  مدآ  طّسوت  دیتشاد ، هک  یبلطم  ره  اب  ار  همان  نیا  خساپ 

زا نوچ  نانآ  .تخادنا  تشحو  هب  ار  اهنآ  یعیجف  عضو  هب  دیسر ، هنیدم  یلاها  هب  حلاص » نب  حلاص   » هلیـسو هب  همان  نیا  هک  یماگنه 
ناتسرپ اتکی  همه  دنتشاد و  یهاگآ  فئاط  كانتشحو  هعجاف 
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« يرآ ، » دندادن خساپ  زیزعلادبع  نبدوعـس  همان  هب  دندوب ، هدش  تشحو  تریح و  راچد  یتخـس  هب  دوب  هدش  ماجنا  فئاط  رد  هچنآ  زا 
.دنتفگن ریخ »  » ای و 

عبنی  » ریخـست زا  سپ  همان ، ریرحت  لاس  طـساوا  رد  يودـب » نب  يادـب  ، » هنیدـم یلاـها  فرط  زا  دوعـس  هماـن  ندـنام  باوج  یب  رثا  رد 
مجاـهت هّیربنع »  » هزاورد فرط  زا  دـش و  رو  هلمح  ربماـیپ  هرجهلاراد  يوس  هب  هرّونم ، هنیدـم  مکحتـسم  هعلق  ریخـست  دـصق  هب  يرحب »

.دیدرگ هجاوم  یماش  جاّجح  هلفاق  اب  هک  .دومن  یتخس 

ود تّدـم  هب  ماش ، هلفاق  جاحلا  ریما  اشاپ » هَّللادـبع   » روتـسد هب  دـندرک ، یم  یهارمه  ار  نانآ  هک  یماظتنا  ياـهورین  یماـش و  جاّـجح 
ّتلذم كاخ  رب  ار  یباّهو  يایقشا  زا  نت  ماجنارس 200  دندومن و  رام  رات و  ار  يودب » نب  يادب   » هاپـس دندیگنج و  نایباّهو  اب  تعاس 

.دنتخادنا

رد نایباّهو  موجه  زا  يّدح  ات  هنیدم  یلاها  دندوب ، نیفیرش  نیمرح  ترایز  جح و  مسارم  ماجنا  لوغـشم  اشاپ  هَّللادبع  هک  یماگنه  ات 
: هدکهد هس  درک و  هرـصاحم  ار  هرّونم  هنیدم  يودب  نب  يادب  تفرگ ، هلـصاف  هرّونم  هنیدـم  زا  ماش  هلفاق  هکنیا  دّرجم  هب  .دـندوب  ناما 

.دروآرد دوخ  فّرصت  هب  ار  نابرق  یلاوع و  ابق ،

ناریو ار  اقرز »  » همـشچ رتسب  ییاذـغ و  ّداوم  ِيدورو  ياههار  همه  درامگ و  اهنآ  رب  ینانابهگن  داهن و  داینب  مکحم  رگنـس  ود  هاـگنآ 
.دومن یبآ  یب  ینارگ و  یطحق ، راچد  ار  هنیدم  یلاها  هلیسو  نیدب  تخاس و 

گرزب يا  هزجعم 

یهاچ بآ  تخاس ، التبم  یبآ  یب  یگنشت و  هب  ار  هنیدم  یلاها  درک و  ناریو  ار  اقرز  همشچ  ریسم  يودب  نب  يادب  هک  ماگنه  نآ  رد 
دوجو یبّنلادجسم  هرهّطم  هضور  هچغاب  رد  ربمایپ و  رهّطم  مرح  رد  هانپ  تلاسر  رصع  زا  هک 
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هنیدم یلاها  همه  دیدرگ و  عوبطم  نیریـش و  راگدرورپ  تیانع  فطل و  زا  دوبن ، برـش  لباق  دوب و  خـلت  شبآ  نامز  رید  زا  تشاد و 
.داد تاجن  یبآ  یب  زا  هرصاحم  عفر  ات  ار 

ار نایباّهو  دنسر و  یم  ماش  هلفاق  ادرف  زورما و  هکنیا  دیما  هب  هدش  هرصاحم  مدرم  .دیـشک  ازارد  هب  ینالوط  سب  یتّدم  هرـصاحم  ماّیا 
اـشاپ میهاربا  یلو  .دندرک  لّمحت  ار  یلکـشم  ره  دنداد و  نت  یتخـس  ره  هب  دنزاس  یم  اهر  هرـصاحم  زا  ار  ام  دـننک و  یم  عمق  علق و 

: دوب هتفگ  رگید  ّتلع  ره  هب  ای  تشادن و  ار  يودب  نب  يادب  هاپس  اب  هلباقم  تردق  هکنیا  تهج  هب  ماش ، هلفاق  جاحلاریما 

!« دننک راذگاو  نایباّهو  هب  ار  هنیدم  هعلق  دیاب  هنیدم  یلاها  »

ار اریز  همان  هدرک ، تفایرد  همان  ناما  هنیدم  یلاها  يارب  هدرک ، تاقالم  يودـب  نب  يادـب  اب  اشاپ  میهاربا  هکنیا  لایخ  هب  هنیدـم  یلاها 
زیزعلادـبع نبدوعـس  دزن  غـیوص ، یلع  ساـیلا و  رداقلادـبع  شواـچ ، یعلق  نـسح  راـّیط ، دّـمحم  دوـخ : ناگدـنیامن  طّـسوت  هتــشون ،

.دنداتسرف

دوعس هب  هنیدم  یلاها  همان  نتم 

.مَّلَسَو ( ِِهلآَو  ) ِهیَلَع هَّللا  یَّلَص  مظعالا ، لوسّرلا  یلع  مالّسلا  هالّصلاو و  نیملاعلا ، ّبر  هَّللدمحلا  میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب  »

.هیضارم و لبس  هیوأتب  کلس  هیضری و  امل  هَّللا  هقّفو  دوعس  خیّـشلا  بانج  یلا  هتاکرب ، هَّللا و  همحر  مالّـسلا و  فرّـشلا  فیرـش  يدهن 
یف هبطخف  .لیبّسلا  هنع  عطق  هنیدملا ، رّصحم  يادب  خیّـشلا  يأر  یـساغآ و  ریطق  اشاپ  میهاربا  جاحلاریما  لصو  اّمل  ّهنا  کفاخیال  دعب ،

فّرعن نا  انـسحتساف  .ریخب  ّالا  مّلـس  و  ِِهلآَو ،)  ) ِهیَلَع هَّللا  یَّلَـص  یبّنلا  راوجلا  دیرت  ام  ّکنا  .کلذـب  کنم  رومأم  ( ّهنا  ) هنع ربخأف  کلذ 
دّمحم مه : .کیلا  تهّجوف  صاخشأ  هعبرأ  هنامالا  لقعلا و  لها  نم  اوراتخا  اهنایعأ و  هدلبلا و  ماّکح  عمتجاف  .کبانج 
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هَّللاءاش نا  کباوج  نم  انّرـسی  امب  ّالا  نوعجریال  مّهنا  هَّللا  وجرن  .غیوّصلا و  یلع  سایلا و  رداقلادـبع  و  یعلق ، نسح  شواچلا  و  راّیط ،
«. یلاعت

نیرتهب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هب  مالـس  دورد و  نایملاع ، راگدرورپ  هب  شیاتـس  .رگـشیاشخب  هدـنیاشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
هب درادب و  ّقفوم  ددنسپ  یم  شیارب  هچنآ  هب  شیادخ  .مینک  یم  میدقت  دوعس  خیـش  بانج  هب  ار  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  اهدورد ،

.دناسرب ار  وا  شیوخ  يدونشخ  تابجوم 

هنیدم هدننک  هرـصاحم  دمآ و  اجنیا  هب  هک  یماگنه  جح ، هلفاق  ریما  یـساغآ » ریطق  اشاپ  میهاربا   » هک تسین  هدیـشوپ  امـش  رب  دـعب ! اّما 
نیا هب  امش  فرط  زا  هک  دومن  راهظا  وا  .تفگ  نخـس  وا  اب  هطبار  نیا  رد  تسا ، هتـسب  ار  دورو  هار  هک  درک  هدهاشم  ار  يادب » خیـش  »

.تسا هتفای  تیرومأم  راک 

هب ار  عاضوا  هک  میدید  بسانم  دینک ، یمن  يا  هدارا  چـیه  ریخ  زج  هب  هانپ  تلاسر  ترـضح  نیرواجم  يارب  امـش  میتسناد  یم  هک  ام 
.میناسرب امش  یهاگآ 

نسح راّیط ، دّمحم  نایاقآ : هدیزگرب ، لقاع  نیما و  رفن  راهچ  دوخ  نایم  زا  هدمآ ، درگ  هقطنم  ماّکح  فارشا و  نایعا ، رذگهر  نیا  زا 
.دنداتسرف یلاعبانج  يوس  هب  ار  غیوص  یلع  سایلا و  رداقلادبع  شواچ ، یعلق 

نا .دـنیامن  رورـس  يداش و  نیرق  ار  ام  هک  دـندرگ  زاب  امـش  يوس  زا  یخـساپ  اـب  ناگدـنیامن  نیا  هک  میهاوخ  یم  ناـّنم  دـنوادخ  زا 
« .هَّللاءاش

رذگهر نیا  زا  دندوب ، هدرک  ساسحا  يو  زیت  دنت و  نانخـس  زا  هنیدـم  لها  دروم  رد  ار  دوعـس  هنیرید  هنیک  هنیدـم  مدرم  ناگدـنیامن 
.دندومن ناما  وفع و  ياضاقت  اّنمت ، شهاوخ و  رازه  اب  هتخادنا ، وا  ياهاپ  هب  ار  دوخ 

: تفگ خساپ  رد  دوعس 

دوش یم  هدافتسا  راتشون  نیا  زا  »
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یبآ یب  ینارگ و  یطحق و  هب  هرـصاحم  رثا  رد  هکلب  .دـیتسین  نم  ربارب  رد  داـیقنا  تعاـطا و  قـح و  نید  شریذـپ  ددـص  رد  امـش  هک 
وفع بلاط  رگا  .منک  یم  مالعا  امش  يارب  ار  یطیارـش  .دیا  هدمآرب  تفطالم  شزاس و  رد  زا  شیوشت  عفد  رـصح و  عفر  يارب  هداتفا ،

.دیرادن اهطرش  نیا  شریذپ  زج  يا  هراچ  دیشاب ، ناما  و 

دوبان ار  امـش  همه  فئاط  لها  دننامه  دنزب ، رـس  امـش  زا  نم  راکفا  فالخ  رب  یتکرح  نیرتکچوک  رگا  اهطرـش  نیا  شریذـپ  زا  سپ 
« .منک یم 

تقاط یلیمحت و  طورـش  رب  اذل  دنتـشادن و  اهطرـش  شریذپ  زج  يا  هراچ  چیه  وا  نشخ  تشرد و  نانخـس  لباقم  رد  هنیدـم  نانکاس 
.دنداهن ندرگ  شیاسرف 

: وا یلیمحت  طورش  دوب  اهنیا  و 

.دریذپ ماجنا  ّتیباّهو  نییآ  تادقتعم  ماکحا و  ساسا  رب  لاعتم  راگدرورپ  شتسرپ  دیاب  هّدام 1 :

، هتـشگ رّرقم  نّیعم و  نایباّهو  ياوشیپ  فرط  زا  هک  ییاـهرایعم  ساـسا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مارتحا  دـیاب  هّدام 2 :
.ددرگ تیاعر 

ینعی ددرگ ؛ بیرخت  تسا ، دوجوم  نآ  یحاون  رد  ای  هرّونم و  هنیدم  لخاد  رد  هک  يدقارم  رباقم و  همه  هاگراب  دبنگ و  دیاب  هّدام 3 :
.دوش هدروآ  رد  یهام  تشپ  تروص  هب  قودنص  حیرض و  نودب  اهنآ  همه  هدش ، هتشادرب  شراوید  فقس و 

هب تیباّهو  نییآ  ساسارب  نیا  زا  سپ  دـنیآرد و  یباّهو  نییآ  نید و  هب  هدومن ، كرت  ار  دوخ  ناکاین  نییآ  نید و  دـیاب  همه  هّدام 4 :
.دنیامن لمع  نید  ماکحا 

.دشاب یم  هّقح  بهذم  وا  نییآ  هدش ، ماهلا  نامحر  دنوادخ  يوس  زا  باهّولادبع  نبدّمحم  هب  هک  دشاب  دقتعم  دیاب  سک  ره  هّدام 5 :
بهذم رگایحا  نید و  دّدجم  ناونع  هب  ار  وا  دیاب  و 
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.دسانشب

يارجا بضغ و  مشخ و  رازبا  اب  دـیاب  دـنریذپن ، ار  یباّهو  نییآ  دـنهد و  ناشن  يرادـیاپ  دوخ  ناکاین  نید  رد  هک  ار  یناسک  هّدام 6 :
.دنهد رارق  ریقحت  تناها و  دروم  هداد ، رارق  انگنت  رد  متس  روج و 

شرازگ یباّهو  يارما  هب  ار  اهنآ  هاگیفخم  ای  دـنناسرب و  لتق  هب  دـیاب  دـننز ، زاب  رـس  یباّهو  نییآ  شریذـپ  زا  هک  ار  ییاـملع  هّدام 7 :
.دننک

.دنهد هار  راصح  لخاد  هب  دش  دنهاوخ  نییعت  هنیدم  راصح  زا  تظافح  يارب  هک  ینایباّهو  هّدام 8 :

اـسرف ناوت  تخـس و  ردـق  ره  دوش ، مالعا  یـسایس  ای  یبهذـم و  لیاسم  دروم  رد  ناـیباّهو  فرط  زا  هک  یهن  رما و  هنوگ  ره  هدام 9 :
.دننک شالت  نایباّهو  يارما  هداعلا  قوف  مارتحا  رد  دننک و  ارجا  وم  هب  وم  دنوش و  اریذپ  لد  هت  زا  دیاب  دشاب ،

.دنتشگ زاب  هنیدم  هب  یمومع  وفع  ناما و  تفایرد  اب  هدش ، اریذپ  ار  دوعس  زوسنامناخ  تاداهنشیپ  نیا  هنیدم  مدرم  ناگدنیامن 

هب ار  هعلق  ینابهگن  هدش ، هنیدـم  راصح  دراو  يودـب  نب  يادـب  فرط  زا  رفن  دادعت 70  دـنتفریذپ و  ار  نآ  دافم  ریزگان  هنیدـم  یلاها 
.دنتفرگ تسد 

ملظ و زا  زگره  نکیل  دنداد ، ناشن  ّتیمیمص  باتـش و  نآ  يارجا  رد  دنتفریذپ و  ار  هماندهع  ّداوم  همه  رهاظ  هب  هچرگ  هنیدم  یلاها 
، يرهاظ شریذـپ  نیمه  یلو  دـندشن ، اریذـپ  لد  قامعا  زا  ار  تیباهو  نییآ  هچرگ  هنیدـم  یلاها  نینچمه  .دـنتفاین و  ییاـهر  يّدـعت 

.تشاد یپ  رد  نانآ  يارب  یکانرطخ  ياهدمایپ 

: دومن تفایرد  ار  ریز  خساپ  داد و  شرازگ  ینامثع  يروتارپما  تختیاپ  هب  ار  هنیدم  راب  ّتقر  عاضوا  بلاغ  فیرش 

دهاوخ لاسرا  یهوبنا  رکشل  یمالسا  تفالخ  زکرم  زا  يدوز  هب  »
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« .دش

ریقحت و هنوگ  ره  دـندرک و  لّمحت  ار  نایباّهو  ياسرف  تقاط  تایانج  هداهن ، رگج  يور  نادـند  هنیدـم  مولظم  یلاها  ماـمت  لاـس  هس 
.دندادن ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  نیرتکچوک  دنتخاس و  راومه  دوخ  رب  دوعوم  رکشل  ندیسر  راظتنا  هب  ار  يّدعت 

زاربا اـی  شخب و  دـیون  زیمآ و  ّتبحم  ماـیپ  کـی  یّتح  هکلب  دـشن ، يربـخ  يدادـما  ياـهورین  هاپـس و  زا  اـهنت  هن  لاـس  هس  تّدـم  رد 
.دیدرگن هرباخم  زین  یتحلصم  فّسأت  راهظا  يدردمه و 

ینامثع رابرد  هب  ار  هرّونم  هنیدـم  راب  ّتقر  عاضوا  دتـسرفب و  لوبناتـسا  هب  ار  یناگدـنیامن  هک  تفرگ  میمـصت  ریزگان  بلاـغ  فیرش 
.دناسرب

، هنیدـم قباس  یتفم  یناوریـش » دوعّـسلاوبا  : » طّسوت ار  نآ  درک و  میـسرت  يا  همان  رد  ناوت  ّدـح  رد  ار  هنیدـم  زیگنا  فسا  عاضوا  يو 
.داتسرف لوبناتسا  يوس  هب  هنایفخم  هنیدم ، فارشا  نایعا و  زا  سایلا » دمحا   » و یجنزرب » نیز  دّیس  نیسح  »

موقرم و حورـشم  وحن  هب  ار  ّتیباّهو  رگزواجت  هورگ  كانرطخ  راکفا  داتـسرف ، رتشیپ  هک  ییاه  همان  رد  همان و  نیا  رد  بلاـغ  فیرش 
.تشاد ضورعم 

: دنتشاد مالعا  هفالخلاراد  هب  لوصو  ماگنه  هب  زین  هدش  دای  ناگدنیامن 

نیمرح ترایز  ّجـح و  هار  رگید  نامگ  یب  دـیراد ، اور  هحاسم  ریخأـت و  هرّونم  هنیدـم  یلاـها  هب  کـمک  لاـسرا  رد  زین  لاـسما  رگا  »
« .دش دهاوخ  دودسم  نیفیرش 

: دنا هتفگ  .دندومن  غالبا  الکو  ارزو و  کیاکی  هب  ار  یهاوخداد  دادمتسا و  نیا  ناگدنیامن ،

« .مدرم لاوحا  رب  ياو  دشاب ، الکو  هدهع  رب  روشک  روما  هرادا  رگا  .تسا  مزال  مدرم  لاوحا  رب  یهاگآ  ار  هاشداپ  »

: دوب نیا  دندرک ، تفایرد  هک  یخساپ  اهنت 

موزل تروص  رد  درک و  میهاوخ  لاسرا  شّتفم  رومأم و  موزل  ماگنه  هب  يراج  عاضوا  رد  قیقحت  يارب  »
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میهاوخ رداـص  رـصم  یلاو  ماـش و  یلاو  هب  ار  مزـال  تاروتـسد  دوخ ، تکوـش  تردـق و  شیاـمن  یمزر و  ياـهورین  تازیهجت  يارب 
«! دومن

لامک اب  اهنآ  دنتخاس و  لوغـشم  زین  ار  ناگدنیامن  دندوب ، هدرک  لوغـشم  ار  بلاغ  فیرـش  لاس  نیدنچ  هک  یلاخ  وت  نانخـس  نیا  اب 
.دنتشگ زاب  هنیدم  يوس  هب  يدیمون  سأی و 

.دنتخاب ناج  هار  يانثا  رد  هّیقب  سایلا » دمحا   » زج هب  دندش و  روجنر  تّدش  هب  ناگدنیامن  همه  رطاخ ، شیوشت  بارطضا و  تّدش  زا 

زا هدـنامزاب  درف  اـهنت  ناونع  هب  دوـب ، هتفاـی  تاـجن  لـجا  گرگ  تسد  زا  یـشارخلد  عـضو  اـب  هک  يدـنفا  هداز  یتـفم  ساـیلا  دـمحا 
هاپـس و زگره  هک  دومن  زاربا  ربماـیپ ، يارـسترجه  هب  دورو  هظحل  نیلّوا  رد  تشگ و  زاـب  هرّونم  هنیدـم  هب  هنیدـم ، یلاـها  ناگدـنیامن 

.دش دهاوخن  لیسگ  ینامثع  يروتارپما  تختیاپ  زا  ییورین 

.تفرگ ارف  ار  هنیدم  رس  ات  رس  هودنا  مغ و  زا  يا  هلاه  دندش و  يدیمون  سأی و  راچد  یلاها  همه  ربخ ، نیا  عویش  اب 

هب هتـشون ، ریز  حرـش  هب  يا  همان  عاضوا ، یـسررب  تروشم و  زا  سپ  دنتخادرپ ، وگتفگ  هب  هطبار  نیا  رد  هدرک ، نمجنا  هنیدـم  یلاها 
.دندومن لاسرا  زیزعلادبع  نبدوعس 

هنیدم یلاها  لاح  ضرع  نتم 

تاّیّحتلا ینـسأ  مالّـسلا و  فرـشأ  يدـهن  راربألا ، هباحـصأ  هلآ و  یلع  و  راتخملا ، انّیبن  یلع  مالّـسلا  هالّـصلا و  و  راّتّـسلا ، هَّللدـمحلا  »
.زیزعلادبع نبدوعس  خیش  ریمألا  ّزعلا ، رخفلاب و  لومشملا  هیعرّدلا ، ریمأ  هّیدجنلا ، هوعّدلا  بحاص  یلع  مارکلا ،

کنم رمأ  اذـهف  .تامرّحملا  لعف  نع  بانتجالا  تاعاّطلا و  لعفب  مایقلا  و  هَّللا ، لوسر  هّنـس  عاّبتا  هَّللا و  دـیحوتب  انترمأ  دـقف  دـعب ، اـّما 
.لوسّرلا عاّبتا  هیف  ّنإ  ثیح  .لوبقم 

.روهشملا ثیدحلل  هاعارم  اهانم  ّدهف  روبقلا ، قوف  یّتلا  ببقلا  مدهب  انترمأ  و 
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.ورمع دیز و  مغر  یلع  همکح  یضمیف  رمألا ، کنم  ردص  امّلک  و 

.لالدتسا هّحـص و  نع  ناک  اذا  ّالا  لاقم ، ربخ و ال  اّنع  لق  انل  عمـست  الو  ربخب ، اّنع  کیلا  یتأ  نم  نع  رظّنلا  فرـص  کنم  لومأملا  و 
.کیلع ّمن  کل  ّمن  نم  ّنا 

لبّسلا هایم  یلع  يوتسا  نایضم  نب  يادب  ّنا  ملعا  .داشّرلا و  لبس  کلئسن  دامتعالا و  هیاغ  هیلع  دمتعاف  کیلا ، لوسرملا  انباوج  اذه  و 
.رومُالا هذه  یضرتال  تنأ  و  رومأم ، وه  اذهب و  ترمأ  دق  ّکنا  یعّدا  و  ناودعلا ، قیرطب 

عیاضبلا نم  انل  وه  ام  رخافلا  حیحّصلا  کملع  یلع  فاخ  سیل  و  فویخلاب ، انلاومأل ، هزجح  یعادی  فوقوم  انیلع و  راص  دق  لاحلا  و 
هئاحـص باوجلا : هدیاف  فرّطلا  اذـه  نم  كانلـسرا  دـق  و  میلـسّتلا ، رمألا و  نوردابملا  میرکلا ، هَّللا  لوسر  ناریج  نحن  .رجاهملا و  و 

«. هداعالا نع  ءانغتسالا  نوکی  هب  اّمع  هدافالا  یفنی  کیلا  لوصولا  دعبف  .باعش  دمّحم  رکاش و  نیسح  هّیش و  اجلا و 

نادنزرف و هدیزگرب و  ربمایپ  رب  نارک  یب  دورد  بویعلا ، راّتـس  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  شیاتـس  رگـشیاشخب ، هدنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  »
.رادرک کین  نارای 

! هیامنارگ زیزع و  زیزعلادبع  نبدوعس  خیش  هیّعرد ، ریما  هّیدجن و  توعد  بحاص  رب  اهدورد  نیرترب 

نامرف ناهج  يادـخ  تامّرحم  كرت  نادزی و  تعاطا  رد  شالت  نایملاع ، لوسر  ّتنـس  يوریپ  ناّنم ، دـنوادخ  ییاتکی  هب  ار  اـم  اـمش 
.دیدوب هداد 

.دشاب یم  عاطم  ریدقت  ره  هب  دوب  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  هب  طوبرم  هک  امش  نامرف  نیا 

روهـشم ثیدـح  زا  ّتیعبت  هب  زین  ار  نآ  مینک ، بیرخت  ار  هرّهطم  روبق  زارف  رب  دوجوم  ياـههاگراب  اهدـبنگ و  هک  دـیدوب  هداد  ناـمرف 
.میداد ماجنا 

، دوش رداص  امش  فرط  زا  ینامرف  ره 
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.تسا ذفان  ام  ّقح  رد  نآ ، نیا و  هتساوخ  مغریلع 

لیلد نودب  سکچیه  زا  ار  یشرازگ  نخس و  چیه  دیهدن و  ارف  شوگ  ام  ّقح  رد  يدحا  ینیچ  نخس  هب  هک  میراد  راظتنا  زین  امـش  زا 
.درک دهاوخ  ینیچ  نخس  زین  وت  زا  دنک  ینیچ  نخس  وت  يارب  یسک  ره  اریز  دیریذپن ؛ ام  ّقح  رد  نشور 

لامک اب  دیشاب  هتـشاد  ییامنهار  داشرا و  هنوگ  ره  دینک و  دامتعا  ًالماک  نآ  رب  میداتـسرف ، امـش  يوس  هب  هک  تسام  لاح  ضرع  نیا 
.میتسه اریذپ  لیم 

ار نآ  هدرک و  دنتـسم  امـش  هب  ار  راک  نیا  هدومن و  فّرـصت  ار  اهدور  رتسب  همـشچرس و  توادع  يور  زا  نایـضم  نب  يادب  نیا  یلو 
.دیهد یمن  تیاضر  يراک  نینچ  هب  زگره  امش  هک  یلاح  رد  .تسا  هدومن  دادملق  دوخ  ّتیرومأم  ءزج 

ام هک  تسین  هدیـشوپ  امـش  رب  .دیامن  هرداصم  تسه  یحاون  رد  لانم  لام و  زا  هچ  ره  دهاوخ  یم  هدش ، ّطلـسم  ام  رب  ًالماک  کنیا  وا 
تعاطا رد  هراومه  میتسه و  ادـخ  لوسر  ياه  هیاسمه  ام  .مینک  ترجاهم  اجنآ  هب  هک  يرگید  ياج  هن  میراد و  يا  هیامرـس  هن  رگید 

.میدوب اشوک  دایقنا  و 

ضرع نیا  .میداتسرف  امـش  يوس  هب  باعـش  دّمحم  رکاش و  نیـسح  دوخ : ّصاخ  ناگدنیامن  طّسوت  هک  دشاب  یم  ام  لماک  خساپ  نیا 
« .دراد یم  نایب  امش  يارب  دشابن ، رارکت  هب  يزاین  رگید  هک  یتروص  هب  ار  ام  عضو  لاح ،

هب لوبناتـسا ، هب  هنیدم  یلاها  بلاغ و  فیرـش  یهاوخداد  همان  نآ  زا  شیپ  اّما  دیـسر ، زیزعلادبع  نبدوعـس  تسد  هب  لاح  ضرع  نیا 
دوب هدرک  قیقحت  نآ  تّحص  زا  دوعس  دندوب و  هتفای  یهاگآ  نآ  ياوتحم  زا  دوب و  هدیسر  هّیعرد  نارادمدرس  شوگ 
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.دوب هدیسر  تبثم  هجیتن  هب  و 

ناونع هب  يا  همان  نیـشن  هیداب  لیابق  زا  کی  ره  خویـش  يارب  تفریذپن و  روضح  هب  ار  هنیدـم  یلاها  ناگدـنیامن  دوعـس  ساسا  نیا  رب 
رداص ییاهنامرف  اهنآ  زا  کی  ره  هب  تشون و  هیدّـجنلا » هوعّدـلا  ماکحألا و  هّیدـجملا و  هیعرّدـلا  ماما  : » ياضما هب  و  دـیحوت » يادـن  »

هب ار  لیابق  همه  نارس  هلیسو  نیا  هب  داتسرف و  يودب  هلیبق  کی  خیش  هب  يوخدنت  رومأم  کی  طّسوت  ار  اه  همان  نیا  زا  کی  ره  درک و 
داهن و مان  دجن » نیمزرـس  هاشداپ  : » ار دوخ  درک و  مهارف  نابایب  ياهگیر  دادعت  هب  یهوبنا  رکـشل  اهنآ  تسد  هب  دومن و  بلج  هّیعرد 

نمی یـضاق  هب  یّـصاخ  شراگن  اب  يا  همان  .دـنیامن و  راداو  قیوشت و  یباّهو  نییآ  شریذـپ  هب  ار  نمی  یلاـها  هک  داد  ناـمرف  اـهنآ  هب 
.داتسرف

ياملع شهوکن  تیباّهو و  نییآ  شیاتس  رد  هک  ار  دیلپ  یظفح » دمحا  نبدّمحم  : » زیمآ رفک  هدیصق  دولآ ، كرش  همان  نیا  هارمه  هب 
.درک لاسرا  دوب ، هدورس  مالسا 

نزو و نامه  رد  يا  هدـنزرا  هدیـصق  يداحلا ، هدیـصق  نیا  لباقم  رد  دوب ، لامک  لضف و  باـبرا  زا  نید و  لاـجر  زا  هک  نمی  یـضاق 
.دومن لاسرا  همان  خساپ  ناونع  هب  دورس و  یگتخاس  نییآ  نآ  ناوریپ  ریفکت  دوعس و  شهوکن  رد  هیفاق ،

.تخاس نیگمشخ  ار  وا  دوزفا و  دوعس  تّدش  تّدح و  رب  دنتسم ، مکحم و  همان  نیا  لوصو 

یب تایانج  جامآ  ار  دوخ  هنیس  شیپ  لاس  هس  زا  هک  هنیدم ، راصح  نانکاس  هب  تبسن  رتشیب  تاقییـضت  تایّدعت و  يارجا  يارب  دوعس 
نز دنناوتب  هک  يزور  راظتنا  هب  طقف  دندوب ، هتسش  تسد  یگدنز  زا  یّلک  هب  دندوب و  هداد  رارق  وا  رامش 
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هظحل رد  هدومن ، تکرح  راّرج  رکـشل  نآ  اب  دـندیرخ ، یم  ناج  هب  ار  تایانج  نیا  همه  دـنهد ، تاـجن  هکلهم  نیا  زا  ار  دوخ  هّچب  و 
.دوش بیرخت  لماک  روط  هب  اههاگراب  اهدبنگ و  يایاقب  دیاب  هک  داد  روتسد  هرّونم  هنیدم  هب  دورو 

.ددرگ بیرخت  رهّطم  دقرم  نآ  نیمداخ  تسد  هب  يدبنگ  ره  دیاب  هک : دوب  نیا  دوعس  دیکا  تاروتسد  زا 

.دندرک یم  مادقا  كانلوه  تیانج  نیا  هب  ریزگان  هب  هکّربتم  نکاما  نارازگتمدخ  رذگهر  نیا  زا 

بیرخت مدـه و  تردـق  یمـسج  فعـض  يریپ و  رثا  رد  اـم  : » هـک دنتـشاد  راـهظا  ادهّـشلا  دّیـس  هزمح  ترـضح  رهّطم  مرح  نیمداـخ 
« .میرادن

تراسج و رد  ار  وا  هک  یباّـهو  نادـنم  روز  زا  یکی  هب  تفر و  هزمح  باـنج  رهّطم  مرح  هب  ًاصخـش  دوخ  ّصاـخ  ناـکیدزن  اـب  دوعس 
سأّرلا یلع  : » ریبعت اب  زین  وا  .دورب  رّهطم  دبنگ  زارف  رب  هتشادرب ، گنلک  لیب و  هک  داد  روتسد  تسناد ، یم  ربارب  هلیبق  کی  اب  یخاتسگ 

زارف رب  هک  یمچرپ  رب  مامت ، تّدـش  اب  ار  گنلک  داهن و  اـپ  رّهطم  دـبنگ  زارف  رب  هناخاتـسگ  درک و  مـالعا  ار  دوخ  یگداـمآ  نیعلا » و 
.دروآ دورف  دوب ، زازتها  رد  دبنگ 

.دش هناور  خزود  رعق  هب  هظحل  نامه  رد  داتفا و  ریز  هب  دبنگ  زارف  زا  دروخ ، مه  هب  شندب  نزاوت  دش ، نوریب  شدیلپ  تسد  زا  گنلک 

روتسد هاگنآ  درک و  زاربا  ار  دوخ  یتسپ  مرح ، برد  ندینازوس  اب  دش ، فرـصنم  دبنگ  بیرخت  زا  هعقاو ، نیا  هدهاشم  زا  سپ  دوعس 
.دنیآ درگ  هحانم »  » نادیم رد  نز  درم و  زا  هنیدم  یلاها  همه  داد 

یتخت زارف  رب  دوعس  دنتسب ، ار  هعلق  ياه  هزاورد  اهرد و  هحانم ، نادیم  رد  مدرم  عامتجا  زا  سپ 
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: داد زاوآ  دنلب  يادص  اب  تفرگ و  رارق  دوب ، هدش  هّیهت  شیپ  زا  هک 

نییآ هب  دیهاوخ  یمن  دـینامب و  اج  رب  اپ  مالـسا  نید  رد  دـیهاوخ  یم  امـش  ًارهاظ  متـسین ، نئمطم  امـش  زا  نم  هنیدـم ! مدرم  يا  ناه  »
مـشچ هب  امـش  يامیـس  رد  تیاده  رون  دینک ، راتفر  هناقفانم  دیهاوخ  یم  امـش  هک  دسر  یم  رظن  هب  .دینک  ادـیپ  لماک  داقتعا  تیباّهو 

! دینامب دوخ  یناتساب  كرش  نییآ  رد  دیهاوخ  یم  امش  دروخ ، یمن 

نیرتـکچوک نم  ناـمرف  نیا  اـب  رگا  .دـننک  بلج  اـجنیا  هب  دنتـسه  راـصح  رد  امـش  فرط  زا  هک  ار  یناـنابهگن  هک  مداد  روتـسد  نـم 
!« دومن مهاوخ  رّرقم  نامگ  یب  زین  اجنیا  مداد ، ماجنا  فئاط  رد  هک  یبهذم  تلادع  هویش  نآ  دوش ، زاربا  یتفلاخم 

هچوک و رد  اه  یچراج  هحانم ، نادیم  رد  هّچب  نز و  اب  هنیدم  یلاها  همه  ندمآ  درگ  يارب  .داد  نایاپ  هنوگنیا  ار  دوخ  نانخـس  دوعس 
لتق فئاط  یلاها  دننامه  ار  اهنآ  همه  هک  دـش  مّسجم  انعم  نیا  مدرم  ناهذا  رد  دنتـسب ، ار  اه  هزاورد  هک  یماگنه  دـندز و  راج  رازاب 

.دندمآ درگ  هحانم  نادیم  رد  هدرک ، عیدوت  رادید  نیرخآ  ناونع  هب  ار  دوخ  هّچب  نز و  رذگهر  نیا  زا  .درک  دنهاوخ  ماع 

مـشچ هدرک ، جک  ندرگ  نانآ  .دنداتـسیا  فص  هب  دندیبلط و  ّتیلالح  رگیدکی  زا  وس ، رگید  رد  اهنز  نادیم و  يوس  کی  رد  اهدرم 
.دندوب هتخود  هانپ  تلاسر  ترضح  سّدقم  دبنگ  رب  ترسح 

.دوب هدشن  هدهاشم  هنیدم  رد  یهایس  زور  نینچ  زور  نآ  ات 

نـسح  » هنیدم یلاها  نایم  زا  .تشامگ و  یباّهو  نانابهگن  اهنآ  ياج  هب  درک و  جراخ  هنیدـم  راصح  زا  ار  یموب  نانابهگن  همه  دوعس 
تشاد دامتعا  وا  هب  همه  زا  شیب  هک  ار  شواچ » یعلق 
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.داهن وا  هدهع  رب  ار  هعلق  یهدنامرف  ناونع  دیزگرب و  هنیدم » یلاو   » ناونع هب 

.تشگ زاب  هّیعرد  يوس  هب  دوخ  دیناشوپ و  وا  مادنا  رب  تشاد  شزرا  لایر  هک 5  اسح » : » سنج زا  یتعلخ  هاگنآ 

تکرش ّجح  مسارم  رد  وا  هارمه  هب  زین  نایباهو  .دروآ  ياج  هب  ار  جح  هضیرف  ّجح ، ماّیا  رد  هک  تفرگ  میمـصت  دوعـس  یتّدم  زا  سپ 
.دنزادرپب تیباّهو  یگتخاس  نییآ  رشن  هب  مارحلا  دجسم  رد  یباّهو  ياملع  دننک و 

یخرب هدایپ و  یخرب  دمآ ، درگ  یهوبنا  ّتیعمج  .دننک  مالعا  اج  همه  ار  ادخ  هناخ  يوس  هب  تمیزع  هک  داد  روتـسد  رذـگهر  نیا  زا 
.دندرک تکرح  ادخ  هناخ  يوس  هب  هراوس 

، هدرب دوخ  اب  ار  باّهولادـبع  نبدّـمحم  تاداقتعا  هلاسر  یباّهو ، ياـملع  دـنداتفا و  هار  ادـخ  هناـخ  يوس  هب  یباّـهو  رامـش  یب  هورگ 
هک يا  هداس  نایب  اب  ار  تیباّهو  ماکحا  دندناوخ و  نارازگ  جـح  يارب  ینلع  روط  هب  مارحلادجـسم  سّدـقم  ياضف  رد  زور  دودح 10 

فیرش لزنم  هب  ًامیقتـسم  دش و  همرّکم  هّکم  دراو  زیزعلادبع  نبدوعـس  هاگنآ  .دندرک  حیرـشت  اهنآ  يارب  دشاب  مهف  لباق  اهیودب  يارب 
.تفر ّالَعُْملَا »  » هّلحم رد  بلاغ 

رب خلشم » : » هب موسوم  یّصاخ  هماج  مدرم ، هّجوت  بلج  يارب  تخاس و  دوهی  رید  نوچ  ار  اجنآ  وا ، ینوکـسم  هناخ  هب  دورو  دّرجم  هب 
.درشف تعیب  ناونعب  ار  دوعس  تسد  زین  وا  .داد  تعلخ  وا 

ادـخ هناـخ  فاوـط  هب  تفر و  مارحلا  دجـسم  هب  زیزعلادـبع  نبدوعـس  هارمه  هب  نداد ، تعیب  تسد  زا  دـعب  زور  کـی  بلاـغ  فـیرش 
.تخادرپ

شورق و 25  [ 18 « ] خلـشم : » عون زا  هماج  کی  مارحلادجـسم  همدخ  زا  سانـشرس  دارفا  هعبرا و  بهاذـم  تاضق  زا  کی  ره  هب  هاگنآ 
مراهچ کی  )
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.دومن رّکشت  ریدقت و  زاربا  داد و  ششخب  هریل )

رّهطم هضور  تراـیز  هب  ّقفوم  نکیل  دیـسر ، هرّونم  هنیدـم  هب  ماـش  هلفاـق  دوـب -  .ه  مارحلا 1222  هدـعقیذ  زور 22  هک  اـنثا -  نـیا  رد 
دوب یلوتـسم  اـهنآ  رب  هک  یتـشحو  سرت و  تهج  هب  .دـندرک و  لزنم  تشاد  هلـصاف  هنیدـم  زا  تعاـس  هس  هک  يا  هطقن  رد  دـندشن و 

مالعا نامز  نآ  مسر  قباطم  ار -  نآ  تکرح  هلفاق و  لوزن  پوت  کیلـش  اب  طقف  هکلب  دـننزب ، اـنروس  لـبط و  لومعم  قبط  دنتـسناوتن 
.دندرک

.دنداتفا هار  هب  همّظعم  هّکم  اهلد  هبعک  يوس  هب  حلاص » نب  حلاص  : » مان هب  یتسیاشان  درف  ییامنهار  اب  هاگنآ 

لابند ار  اهنآ  یقیاضم » دوعـسم  : » مان هب  ناـیباّهو  نارـس  زا  یکی  همّظعم ، هّکم  يوس  هب  اـهنآ  تمیزع  ماـش و  هلفاـق  تکرح  درّجم  هب 
: تفگ اهنآ  هب  دش و  هجاوم  اهنآ  اب  هنیدم  یلاوح  رد  بیق » : » مان هب  يا  هطقن  رد  درک و 

نبدوعـس هک  ینامرف  هک  یلاح  رد  دـیا ، هدروآ  دوخ  هارمه  یماظن  يورین  اریز  دـیا ؛ هدومن  تفلاـخم  هدـش  دـقعنم  طیارـش  اـب  امـش  »
دوعس هدارا  اب  هک  یماگنه  ات  .دشابن  امـش  هارمه  یماظتنا  يورین  هک  درک  یم  اضتقا  دوب ، هداتـسرف  حلاص  نب  حلاص  طّسوت  زیزعلادبع 

!« دیرادن ار  همّظعم  هّکم  هب  دورو  ّقح  دیزرو ، یم  تفلاخم 

هب دـیامن  لیـصحت  هزاجا  ّجـح ، هضیرف  ماجنا  يارب  دـناسرب و  دوعـس  هب  ار  هعقاو  نیا  هکنیا  يارب  ماش  هلفاق  جاحلاریما  اشاپ ،» فسوی  »
.درک شرازگ  وا  هب  ار  عقوام  هتفر ، همّظعم  هّکم 

: تفگ خساپ  رد  دوعس 

قبط نانیـشن  هیداب  هنیدـم و  هّکم ، یلاها  يارب  هک  ار  الط  ياه  هسیک  مدـناسر ، یم  لتق  هب  ار  امـش  همه  دوبن  عنام  ادـخ  زا  سرت  رگا  »
هدومن میلست  دیا ، هدروآ  لومعم 
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« .مدومن مورحم  ادخ  هناخ  فاوط  ّجح و  مسارم  ماجنا  زا  لاسما  ار  امش  هک  دیدرگ ، زاب 

.تشگ زاب  ماش  هلفاق  يوس  هب  دومن و  میلست  ار  الط  ياه  هسیک  راجنهان ، خساپ  نیا  ندینش  اب  اشاپ  فسوی 

نیا زا  بلاغ  فیرش  فده  .تفریذپ  ماجنا  بلاغ  فیرـش  دید  حالـص  داهنـشیپ و  اب  ّجح ، مسارم  ماجنا  زا  ماش  هلفاق  نتخاس  مورحم 
زا نایباّهو  عمق  علق و  يارب  هدـش ، ینابـصع  ییاذـیا  ياهتکرح  اهتمحازم و  داجیا  نیا  زا  هکلب  هک  دوب ، ینامثع  تلود  کیرحت  راک ،

.دنریگب يّدج  میمصت  یحو  نیمزرس 

همان دنتـسه و  زاجم  ادخ  لوسر  رّهطم  مرح  ترایز  يارب  اهنآ  هک  دوب  هتفگ  ماش  هلفاق  جاحلاریما  اشاپ  فسوی  هب  زیزعلادـبع  نبدوعس 
یلاو هب  هتـشون  يرگید  همان  یلو  .داد  اـشاپ  فسوی  تسد  هب  تشون  هنیدـم  یلاو  شواـچ » یعلق  نسح   » هب باـطخ  روظنم  نیا  هب  يا 

.تخاس عونمم  زین  يوبن  مرح  ترایز  زا  ار  ماش  هلفاق  داتسرف و  هنیدم 

.تفای ماجنا  قوف  فده  هب  ندیسر  يارب  بلاغ  فیرش  داهنشیپ  هب  زین  راک  نیا 

.تخاس ّرثأتم  ار  همه  دیسر و  ناهج  فانکا  راطقا و  رد  ناناملسم  شوگ  هب  تافرع  يارحص  هب  دورو  زا  ماش  هلفاق  ّتیمورحم 

رد رگید  هقطنم  ره  زا  شیب  اذـل  و  دـشاب ، یم  زین  هّکم  لها  لـماش  ّتیعونمم  نیا  هک  دـندرک  لاـیخ  ربخ  نیا  ندینـش  اـب  هّکم  یلاـها 
.دندادرس اه  هلان  دنتخیر و  اهکشا  هعقاو  نیا  يارب  دندش ، رو  هطوغ  هودنا  مغ و  يایرد 

تخت هواجک ، زا  هکنیا  رب  طورـشم  دنیامن ، دوعـص  همحّرلا » لبج   » رب هتفر  تافرع  هب  دنناوت  یم  هّکم  یلاها  هک  دـش  مالعا  دـعب  زور 
.دننکن هدافتسا  اپ  زیت  نارتشا  ناور و 

رتش و بسا و  هب  فارشا  نایعا و  رگید  تاضق و 
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.دندرک دوعص  همحّرلا  لبج  زارف  رب  هریغ 

.دنتشگزاب هّکم  يوس  هب  هاگنآ  دناوخ ، هبطخ  دوعس  روتسد  هب  هقدانز  زا  یکی  هّکم ، یضاق  ياج  هب  تافرع ، رد  فوقو  يانثا  رد 

ادیپ ار  هنیدم  یـضاق  هّکم و  یـضاق  هک  تفای  ّتیرومأم  بلاغ  فیرـش  فرط  زا  جـح  يامنهار  دنتـشگ ، یم  زاب  تافرع  زا  هک  یبش 
.دنشاب یم  لوزعم  تواضق  تمس  زا  دوعس  نامرف  هب  هک  دیامن  غالبا  اهنآ  هب  هدرک ،

فرط زا  مالـس  غالبا  اب  یتّدم  كدنا  زا  سپ  .تسا  هدـش  نییعت  هّکم  یـضاق  ناونع  هب  ینیمایت » نامحّرلادـبع  : » هک دـش  مالعا  هاگنآ 
.دیامن رادید  اهنآ  اب  دهاوخ  یم  دوعس  هک  دش  مالعا  اهنآ  هب  بلاغ ، فیرش 

ییامنهار اب  هنیدم ، یضاق  اشاپ -  یلع  هداون  کیب - » ادعـس  ولغوا  میکح   » هّکم و یـضاق  يدنفا » هداز  بیطخ  دّمحم   » ساسا نیا  رب 
یتحاران اب  دنتـشذگ و  نایباّهو  ياهرداچ  نایم  زا  تشحو  سرت و  ایند  کی  اب  دـنتفر و  ّـالعم » : » هب هداـیپ  ياـپ  اـب  هدـش ، داـی  رومأـم 

.دندیسر دوعس  تماقا  ّلحم  هب  ناوارف 

دوعـس هک  یقاتا  هب  مه  اب  هس  ره  .دیـسر  هار  زا  هظحل  نامه  دوب ، هدش  توعد  اجنآ  هب  هک  زین  ییاطع » ، » همّظعم هّکم  بیقن  یفرط ، زا 
.دندش دراو  تشاد ، روضح  نآ  رد  هَّللادبع  شرسپ  اب 

.دنتسشن وناز  ود  هچیلاق  کی  يور  رب  یگمه  تفای و  ماجنا  هحفاصم  مالس و  مسارم  ییاطع ، یفّرعم  اب 

نایباّهو لاور  قباطم  زین -  وا  دندش ، یفّرعم  دوعس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نارـضاح  هوهق ، فرـص  زا  سپ  .دندروآ  هوهق  دعب  یمک 
دوخ ياج  رد  هدومن ، هحفاصم  هل » کیرـش  هدـحو ال  هَّللا ، الا  هلا  ال  : » نتفگ اب  زین  اهنآ  .درک  رداص  تعیب  ناـمرف  ینـشخ  هرهچ  اـب  - 

رقتسم
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.دندش

: تفگ نخس  يادتبا  رد  درک و  زاغآ  نخس  تفطالم  شمرن و  لامک  اب  دوب ، دونشخ  هحفاصم  تعیب و  نیا  زا  هک  دوعس 

.تسا یبوخ  مدآ  نیما و  صخش  وا  مدرپس ، حلاص  نب  حلاص  هب  ار  ماش  هلفاق  جاّجح  ار و  امش  نم  »

ماـش 150 اـت  هّکم  زا  رفن  کـی  ندـش  راوس  يارب  ار  جدوه  یب  رتش  خرن  و  شورق ، ار 300  راد  هواـجک  رتش  شکراـب و  رتش  خرن  نم 
.مدرک نییعت  شورق 

رد مک ، ترجا  نیا  اب  هلاس  همه  ادـخ  هناخ  جاّجح  اـت  تسا ، یگرزب  تمعن  امـش  يارب  ماـش  هب  تمیزع  يارب  نازرا  خرن  نینچ  کـی 
.دشاب یم  نم  تلادع  راثآ  زا  رگید  یکی  زین  نیا  دنشاب ، دمآ  تفر و  رد  ّتینما ، شیاسآ و  لامک  رد  نم ، هیاس  ریز 

زارف رب  هاگراب  دبنگ و  نتخاس  سپ  نیا  زا  هک  مدرک  دزـشوگ  وا  هب  هتـشون ، نامثع  لآ  هاشداپ  میلـس  ناطلـس  هب  یـصوصخم  همان  نم 
.تسا عونمم  روبق 

.دشاب یم  عونمم  زین  روبق  لها  يارب  ینابرق  حبذ  روبق و  هب  لّسوت 

« .دینک میلست  وا  هب  هک  مهد  یم  امش  تسد  هب  ار  همان  نیا  نم 

.داد تعجارم  هزاجا  ناگدربمان  هب  هاگنآ 

، هتـسویپ ماش  هلفاق  هب  هکنیا  زج  دنتـشادن  يا  هراچ  اهنآ  دوب ، عونمم  رـصم  يوس  هب  هّدـج  قیرط  زا  ترفاسم  ماـّیا  نآ  رد  هک  اـجنآ  زا 
دننک تکرح  همّظعم  هّکم  زا  حلاص  نب  حلاص  يربهر  تحت 

هزاورد یلو  دندیسر  هرّونم  هنیدم  هب  .ه  مارحلا 1222  هّجحیذ  زور 16  هدرک ، تکرح  ماش  هلفاق  اب  تاضق  تارـضح  رذگهر ، نیا  زا 
دوعس يارب  يا  همان  عّوطم » نامحّرلادبع   » مان هب  یباّهو  يایقشا  زا  یکی  هلصاف ، نیا  رد  اریز  دنتفای ؛ هتسب  دوخ  يور  هب  ار  هنیدم  ياه 

، دوب هدروآ 
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.دوب هدش  مالعا  عونمم  مرکا  لوسر  رّهطم  هضور  ترایز  نآ  نمض  رد  هک 

زا هدومن ، تکرح  هنیدم  زا  یفّقوت  چـیه  نودـب  دـیاب  تفگ : وا  هب  داد و  هئارا  هلفاق  جاحلاریما  اشاپ  فسوی  هب  ار  قوف  همان  یقـش  نیا 
.ددرگ ارجا  دیاب  تسا و  دوعس  روتسد  نیا  هک  دومن  ناوارف  رارصا  .دییامن و  تمیزع  دادغب  قیرط 

هدش فّرشم  نیفیرش  نیمرح  ترایز  هب  فعش  قوش و  ایند  کی  اب  هک  يا  هتفیش  ناناملسم  هک  دوب  نیا  يراشفاپ  نیا  زا  عّوطم  فده 
دنوش و رو  هطوغ  تنحم  ترسح و  يایرد  رد  شیپ  زا  شیب  دندرگ ، یمرب  نیمرح  ترایز  قیفوت  نودب  یلاخ ، تسد  اب  کنیا  دنا و 

.دنوش لّمحتم  ار  يرتشیب  تّقشم  جنر و 

هـضیرف ماجنا  زا  دوخ  ّتیمورحم  يارب  هدز ، رداچ  هنیدم  نوریب  رد  ماش  هلفاق  دشن و  ارجا  نامرف  نیا  هنیدـم ، تاداس  يراشفاپ  رثا  رد 
.دنتخیر ترسح  کشا  هدرک ، لغب  مغ  يوناز  نیفیرش ، نیمرح  ترایز  ّجح و 

ناونع هب  ار  رصنوبا » نبدمحا   » مان هب  یقیدنز  وا  .دش  دراو  مالّسلا  باب  یکیدزن  رد  يا  همکحم  هب  دیـسر و  هار  زا  دوعـس  انثا  نیا  رد 
، هتخاس عونمم  ترایز  لّسوت و  یـسوب ، هبتع  زا  ار  رّهطم  هضور  ناریاز  هتـسب ، ار  راصح  ياه  هزاورد  درک و  بوصنم  هنیدـم  یـضاق 

.دومن رداص  ار  هلفاق  ندرک  تراغ  نامرف 

: تفگ اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  هنیدم  فارشا  نایعا و  هنیدم ، قباس  یتفم 

دش دهاوخ  همقل  کی  ماش  هلفاق  اهنیا ، ترثک  تهج  هب  دنوش ، رو  هلمح  ماش  هلفاق  رب  دوعسمان  دوعس  نامرف  هب  ماجرفدب  نایباّهو  رگا  »
دوعـس دزن  هب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  اهنآ  لام  ناج و  تاجن  يارب  دـییایب  .دـش  دـهاوخ  لام  دـگل  اهگنهرف  یب  نیا  ياـپ  ریز  رد  و 

، هتفر
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« .دننک تعجارم  يدازآ  ّتینما و  اب  ماش  هلفاق  دهد  هزاجا  هک  مینک  اضاقت  وا  زا  میتفیب و  وا  ياپ  هب  یگمه 

نامرف نیا  زا  هک  دـندرک  عناق  ار  وا  ناوارف  تمحز  اب  دـنداتفا و  وا  ياپ  هب  یعمج  هتـسد  دـنتفر و  دوعـس  دزن  هب  هدرک  تکرح  هاـگنآ 
.دنک رظن  فرص  تشز 

: دنتفگ اهنآ  هب  هدرک ، دزشوگ  ار  دوعس  میمصت  هتفر ، هلفاق  ياهرداچ  هب  هاگنآ 

« .دیسر دیهاوخ  لتق  هب  زین  ناتدوخ  هتفر ، امغی  هب  ناتلاوما  همه  دینک ، هتوتیب  اجنیا  رد  رگید  بش  کی  رگا  »

راومه دوخ  رب  رفس  جنر  زارد ، رود و  ياههار  زا  ادخ ، لوسر  رّهطم  هضور  یسوب  هبتع  ادخ و  هناخ  ترایز  قشع  هب  هک  جاّجح  هلفاق 
یمدق دنچ  ات  هدیناسر و  دوصقم  هبعک  ياه  هزاورد  تشپ  هب  ار  دوخ  ماجنارس  دندوب و  هدرک  رپس  هنیس  تارطخ  همه  ربارب  رد  هدرک ،

هلان دنداد و  رـس  اه  هیرگ  گرزب  ّتیمورحم  نیا  رب  هدش ، ّرثأتم  تّدش  هب  رابفـسا  ربخ  نیا  زا  دـندوب ، هدیـسر  بوبحم  يوجلد  يوک 
.دندروآرب لد  زا  يزادگناج  ياه 

راچان دندش و  تحاران  تخس  دش ، یم  یهتنم  مئاد  ّتیمورحم  يدوبان و  هب  رتشیب  تجامس  دشن و  نکمم  وا  نتخاس  یضار  هکنیا  زا 
بوبحم راید  زا  یهانپ  تلاسر  يارـضخ  دبنگ  هب  دولآ  ترـسح  هاگن  اب  دندینادرگرب و  ماش  يوس  هب  ار  هلفاق  نانع  هدش ، اضق  میلـست 

.دندش رود 

هتفر ینامثع  تختیاپ  هب  هنیدـم  لها  ناگدـنیامن  هک  یماگنه  .دوب  ماـش  هلفاـق  ناـیم  رد  [ 19 « ] هدلاو  » قباس يادـخدک  اغآ » فسوی  »
عقاو يو  لزنم  هب  دوخ  ناهارمه  رگید  اب  هنیدـم  یتفم  تشاد ، يدایز  ذوفن  ارزو  الکو و  ناـیم  رد  اـغآ  فسوی  هکنیا  هب  رظن  دـندوب ،

وا هب  هتفر  هرمرم  يایرد  لحاس  رد 
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: دنتفگ

، تسا نیرب  تشهب  گنـسمه  هک  يوبن  سّدقم  دجـسم  دوشن ، مامتها  هرّونم  هنیدم  يرادهگن  ظفح و  يارب  زین  لاسما  رگا  مرورـس ! »
دهاوخ دودسم  جراوخ  تسد  هب  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  ّجح و  هار  هک  تسین  يدیدرت  .دـمآ و  دـهاوخرد  نامرحمان  هرطیـس  تحت 

.دش

هب نایباّهو  دوش ، هتـشادرب  ناشیا  فرط  زا  یمدـق  نیرتکچوک  رگا  هک  دـیناسرب ، هناـکولم  ضرع  هب  ار  كاـنرطخ  ّتیعقوم  نیا  ًاـفطل 
.دنوش یم  نک  هشیر  یّلک 

نیملـسم تاجن  يارب  هداتفا ، هار  هب  نیفیرـش  نیمرح  زا  عافد  يارب  هاـنپ  مالـسا  هاـشداپ  يوس  زا  يرکـشل  دوش  عیاـش  هک  ردـق  نیمه 
.تسا یفاک  زاجح 

هقطنم زا  ار  جراوخ  هدـش ، حّلـسم  هقطنم  بارعا  همه  ناـمگ  یب  دوـش ، لیـسگ  اـجنیا  زا  يرفن  ات 600  يودرا 500  کـی  رگا  یّتح 
.داد دنهاوخ  يرارف 

يارب هدنیآ  رد  هک  دوش  یمن  روبجم  هّیمالسا  هّیلع  تلود  مه  دبای و  یم  ییاهر  نمشد  يالیتسا  زا  نیفیرـش  نیمرح  مه  هلیـسو  نیدب 
« .دوش لّمحتم  ار  يرت  نیگنس  ياه  هنیزه  اهنآ  ّرش  عفد 

.درک در  يدرس  خساپ  اب  ار  اهنآ  دشن و  ّرثؤم  اغآ  فسوی  درس  نهآ  رد  هنیدم  یتفم  مرگ  نانخس 

، تسا تشگزاب  لاح  رد  مامت  ّتیمورحم  اب  کنیا  هداد و  قوس  هنیدـم  هزاورد  ات  لوبناتـسا  زا  ار  اـغآ  فسوی  اـضق  دابدـنت  هک  لاـح 
: درک زاغآ  نخس  هنوگنیا  هدید ، بسانم  ار  تصرف  هنیدم  یتفم 

: میدز دایرف  میدمآ ، بانج  نآ  هناخ  رد  هب  رد ، هب  رد  يا  هزویرد  دننامه  میدمآ ، لوبناتسا  هب  ام  »

!« دور یم  تسد  زا  يوبن  يارسترجه  »

! میدرک زارد  امش  يوس  هب  ماحرتسا  دادمتسا و  تسد 

.میدوب ساره  هشیدنا و  رد  یهایس  راگزور  نینچ  ندیسر  ارف  زا  میدید و  یم  دوخ  مشچ  هب  ار  اهزور  نیا  ام  ماّیا  نآ  رد 

ندینش زا  امش  هک  روطنامه 
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.تسا هدش  رک  امش  ياه  هلان  ندینش  زا  نایباّهو  شوگ  مه  زورما  دیدوب ، رک  ام  نانخس 

ندش رّطعم  لوسر و  ترـضح  رّهطم  مرح  یـسوب  هبتع  دصق  هب  ار  هار  همهنیا  اریز  دیتسه ، هودنا  نزح و  راتفرگ  ام  زا  شیب  امـش  هتبلا 
، دییاسب ناتـسآ  رب  یناشیپ  هکنآ  زا  شیپ  دـیا و  هتفاین  ار  يوبن  ناتـسآ  هب  فّرـشت  هزاجا  دـیا و  هدرک  یط  يوبن  نیگآ  رطع  ياضف  زا 

.دیدرگ یم  زاب  سویأم  مورحم و 

مغ نارازه  اب  هدش ، مورحم  گرزب  ضیف  نیا  زا  زین  نیفیرـش  نیمرح  نارئاز  رگید  هک  دش  ثعاب  امـش  نومیمان  علاط  فّسأت  لامک  اب 
« .دندرگ زاب  هدرسفا  يرطاخ  هتسکش و  یلد  اب  هودنا ، و 

.تخادرپ اغآ  فسوی  شنزرس  شهوکن و  هب  هدننکش  تاریبعت  اب  هنیدم  یتفم 

نیز ّتیعم  رد  هک  دـش  هداد  هزاجا  کـیب  ادعـس  دّـمحم  يدـنفا و  هداز  بیطخ  دّـمحم  ناـیاقآ : هب  ناوارف  ياـّنمت  شهاوخ و  زا  سپ 
.دنیامن تاقالم  زیزعلادبع  نبدوعس  اب  هرّونم  هنیدم  رد  حلاص  نبا  ییامنهار  اب  هّدج  یلاو  اشاپ  نیدباعلا 

هشوگ رظتنم  هتـسشن ، يا  هراپ  ریـصح  يور  اهنیا  .دوب  هعفارم  لوغـشم  وا  دندش ، دراو  وا  همکحم  هب  دوعـس  اب  رادید  يارب  ناگدربمان 
.دندش دوعس  يوس  زا  یمشچ 

.دننک تعیب  دیدجت  هک  داد  روتسد  نایاقآ  هب  هداز  سایلا  یتفم  طّسوت  زیزعلادبع  نبدوعس  هعفارم ، نایاپ  زا  سپ 

تـسد هب  هدز  رهم  یتلایا  گرزب  رهم  کی  اـب  دوب ، هتـشون  میلـس  ناطلـس  يارب  هک  ار  ییاوتحم  یب  هماـن  دّدـجم  تعیب  ماـجنا  زا  سپ 
هب دـنتفرگ و  تصخر  هتـساخرب ، یگمه  هاـگنآ  .دـناسرب  میلـس  ناطلـس  هب  هک  داد  اـشاپ -  یلع  هداون  وـلغوا -  میکح  ادعـس  دّـمحم 

.دنتشگ زاب  دوخ  ياهرداچ 

جاّجح رازآ  هجنکش و  دهاش  دوخ  هک  کیب  ادعس  دّمحم 
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زا هک  تفرگ  میمـصت  دـنک ، یم  لیمحت  اهنآ  رب  ار  ینکـش  رمک  ياه  هنیزه  هچ  وا  هک  تسناد  یم  دوب و  حـلاص  نب  حـلاص  تسد  هب 
.دنک ترفاسم  ایرد  قیرط 

لیصحت زا  سپ  راک  نیا  تفگ : وا  .داهن  نایم  رد  دوب ، زاجم  ییایرد  ترفاسم  هب  دوخ  هک  يدنفا » یفلس  نسح   » اب ار  بلطم  نیا  يو 
.تسا ریذپ  ناکما  تقفاوم 

دننامه زین  کیب  ادعس  دّمحم  رگا  : » تفگ خساپ  رد  دوعـس  .دیبلط  نذا  دوعـس  زا  هنیدم  یتفم  هداز » سایلا   » هلیـسو هب  رذگهر  نیا  زا 
« .دوش یم  هداد  ییایرد  ترفاسم  هزاجا  زین  وا  هب  دهدب  شورق  یفلس 5000  نسح 

: دروآ ار  ریز  ماغیپ  دوعس  زا  هدمآ ، وا  دزن  هب  هداز  سایلا  هک  دوب  شورق  هّیهت 5000  ددص  رد  کیب  ادعس  دّمحم 

ییورهام زینک  هک  دنا  هدروآ  ربخ  نم  هب  درک ، مهاوخن  تقفاوم  وا  ییایرد  رفس  اب  دهدب  مه  شورق  کیب 50000  ادعس  دّمحم  رگا  »
«! منک یم  تقفاوم  شا  ییایرد  رفس  اب  دنک  میدقت  نم  هب  ار  زینک  نآ  رگا  تسه ، وا  دزن  رد 

« .ما هدرک  دازآ  ار  زینک  نآ  نم  : » تفگ کیب  ادعس 

: تفگ خساپ  رد  دوعسمان  دوعس 

« .تسوا رایتخا  رد  زونه  زینک  نآ  ام  داقتعا  هب  دشاب ، یم  لطاب  ام  بهذم  هب  تسا  هدرک  دازآ  ار  زینک  نآ  کیب  ادعس  هک  هنوگنآ  »

هزاجا هدرک ، میدـقت  یتسد  ود  ار  زنیک  نآ  تفاـین ، میلـست  زج  يا  هراـچ  دوعـس  يراـشفاپ  رارـصا و  لـباقم  رد  کـیب  ادعـس  دّـمحم 
.دومن تفایرد  ییایرد  ترفاسم 

يارب درک و  یم  ینیب  شیپ  هرطاخمرپ  دادغب ، قیرط  زا  ار  جاّجح  رفس  هک  دوب  تهج  نیا  زا  ییایرد  رفس  هب  کیب  ادعس  دّمحم  رارصا 
.دننک تعجارم  دادغب  قیرط  زا  هک  دوب  هدش  رّرقم  یماش  جاّجح 

كزینک رذگهر  نیا  زا 
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تسد زا  ییاهر  يارب  هتسش ، تسد  شلاوما  همه  زا  هاگنآ  دومن ، شکـشیپ  دوعـس  نایفارطا  هب  زین  يدایز  يایاده  هداد ، دوعـس  هب  ار 
.تفگ كرت  عبنی »  » دصق هب  ار  هنیدم  حلاص  نب  حلاص 

ياهیخاتـسگ زا  اغآ » ملاس   » ماـن هب  رّهطم  هضور  نارازگتمدـخ  زا  یکی  تسب ، یم  رفـس  تخر  کـیب  ادعـس  دّـمحم  هک  ماـّیا  نآ  رد 
ریشمش يا  هعمج  زور  رد  دمآ و  تریغ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رّهطم  مرح  دروم  رد  نانآ  ياه  یتمرح  یب  نایباّهو و 

.دش رو  هلمح  نایباّهو  يوس  هب  هتشادرب ،

.دننک ریگتسد  ار  اغآ  ملاس  دندنبب و  ار  يوبن  مرح  ياهرد  داد  روتسد  دیشک ، دهاوخ  تماخو  هب  راک  تسناد  یم  هک  دوعس 

.دندیشک ریجنز  هب  هدومن  ریگتسد  ار  اغآ » ملاس   » نایباّهو يرایتسد  هب  دنتسب و  ار  مرح  ياهرد 

اهر هتفرگ  ار  يدـقن  يازج  .دـندومن  موکحم  يدـقن  همیرج  شورق  هب 20000  هدرک ، ریگتـسد  زین  ار  مرح  خیـش  اـغآ » ربنع   » هاـگنآ
.دنک ترفاسم  رصم  يوس  هب  هک  دنداد  هزاجا  دنتخاس و 

تارهاوج رویز و  رز و  همه  هک  داد  روتسد  هتفای ، روضح  همکحم  رد  دوعـس  دندش ، رود  هنیدم  زا  لزنم  دنچ  ماش  هلفاق  هک  یماگنه 
، هدشن بیرخت  نونکات  هک  ار  ییاهدبنگ  داد  نامرف  سپـس  .دـننک  تراغ  ار  يوبن  مرح  هنیجنگ  رّهطم و  هضور  رد  دوجوم  ياهبنارگ 

.دنامب یقاب  لاح  نامه  هب  هک  داد  هزاجا  هنیدم  یلاها  ياضاقت  ساسا  رب  ار  لوسر  ترضح  رّهطم  دبنگ  طقف  .دنزاس  مدهنم 

هّکم ياهربنم  رد  نامثع  لآ  باقلا  زا  یناشن  مان و  چیه  رگید  دننک و  فذـح  اه  هبطخ  زا  ار  ینامثع  هاشداپ  مان  هک  داد  نامرف  سپس 
میکحت ماش و  رصم و  جاّجح  ندینادرگرب  دروم  رد  مزال  ياهروتسد  هاگنآ  .دوشن  هدرب  هنیدم  و 
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نخـس هنوگنیا  تسب و  ار  دجـسم  ياهرد  هدروآ ، درگ  یبّنلادجـسم »  » رد ار  هنیدـم  یلاها  همه  هدومن و  رداـص  ار  هعلق  ياـه  هزاورد 
: درک زاغآ 

زا ار  امـش  لماک  يوریپ  مهد و  امـش  هب  زردنا  دنپ و  کی  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  امـش  ندروآ  درگ  زا  نم  فده  هنیدـم ! یلاها  يا  »
.میامن دزشوگ  درک ، مهاوخ  رداص  هک  ییاهنامرف  اهروتسد و 

مالسا تمعن  هب  دیسر ، لامک  هب  زورما  امش  نییآ  نید و  [ ( 20  ] ...ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  : ) هفیرش هیآ  ساسا  رب  هنیدم ! یلاها  يا 
هب اهنآ  زا  زگره  دینک و  اهر  ار  دوخ  ناکاین  هلطاب  نایدا  رگید  .دیدرگ  دونشخ  یـضار و  امـش  زا  ّتیدحا  ترـضح  دیدش ، فّرـشم 

.دنا هتشذگ  رد  كرش  نییآ  هب  اهنآ  همه  اریز  دییامن ؛ زیهرپ  تّدش  هب  اهنآ  رب  نداتسرف  تمحر  دورد و  زا  .دینکن  دای  یکین 

.ما هدرک  صّخشم  نییعت و  ما ، هدرپس  املع  تسد  هب  هک  ییاهباتک  رد  ار  دوخ  تادابع  تاعاطا و  لامعا ،

نانآ ياهدومنهر  ياضتقم  هب  دیراپسب و  شوگ  اهنآ  ياه  هظعوم  اهدنپ و  رب  هدرک ، ادیپ  روضح  ناگجاوخ  ياهسرد  ياپ  رد  دیاب  - 
.دیرادرب ماگ 

.ما هدرک  حابم  منایهاپس  رب  ار  شا  یگدنز  لام و  ناج و  دیآ ، رد  تفلاخم  ضارتعا و  ددص  رد  امش  نایم  زا  یسک  رگا  - 

ناتنادرم هدرب ، تراسا  هب  ار  ناتیاه  هّچب  نز و  هدنشک و  یم  ریجنز  هب  ار  امش  هدش ، هداد  اهنآ  هب  هک  يدّکؤم  تاروتـسد  ساسا  رب  - 
.داد دنهاوخ  هجنکش  هاوخلد  هب  ار 

تسا عونمم  ام  بهذم  رد  قباس ، مسر  هب  نداتسرف  مالس  تاولص و  مّلسو و  هلآو )  ) هیلع هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  يورشیپ  رد  نداتسیا 
تسا و عورشمان  یباّهو  بهذم  رد  لیلجت  میظعت و  عون  نیا  و 
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.تسا عونمم  دنسپان و  تشز ، تعدب ، یباّهو  هاگدید  زا  یمادقا  نینچ 

: دنیوگب روبع  لاح  رد  دنناوت  یم  طقف  دننک و  تکرح  فّقوت  نودب  دیاب  دننک ، یم  روبع  كرابم  يور  شیپ  زا  هک  یناسک 

«. دّمحم یلع  مالّسلا  »

« .تسا یفاک  باّهولادبع ) نبدّمحم   ) ام ياوشیپ  داهتجا  ربانب  رادقم  نیمه 

هک داد  روتسد  سپس  دومن ، دزشوگ  هنیمز  نیا  رد  زین  ار  يرگید  نجهتسم  بلاطم  درک و  يراج  نابز  رب  ار  تشز  نانخس  نیا  دوعس 
.دنزاس اهر  ار  مدرم  هدرک ، زاب  ار  دجسم  ياهرد 

.دش هّیعرد »  » یهار دوخ  درک و  نییعت  هنیدم  یلاو  ناونع  هب  ار  هَّللادبع »  » شرسپ هاگنآ 

.دنتشاد نید  ياوعد  اهنآ  عقاو  رد  یلو  دوب ، بهذم  ياوعد  رهاظ  هب  نایباّهو  ياوعد  هک  دوش  یم  هدافتسا  راتفگ  نیا  ياهزارف  زا 

یم رس  رد  ار  يدیدج  نید  عارتخا  رکف  نطاب  رد  یلو  درک  یم  رهاظت  باّهولادبع  نبدّمحم  نییآ  يوریپ  هب  هچ  رگا  دوعسمان  دوعس 
.دنکرب نب  هشیر و  زا  ار  وا  لطاب  هشیدنا  مه  درب و  نیب  زا  ار  شدوخ  مه  تّوبن  رون  هک  دینارورپ ،

عارتخا مالـسا  زا  دـعب  ینییآ  نید و  ره  هک  دـندقتعم  تقیقح  نیا  هب  دـنا ، هدرواین  نامیا  مالـسا  سّدـقم  نییآ  هب  دوخ  هک  اـه  یبرغ 
.دننک یم  لالدتسا  دیدج » نییآ   » ناونع هب  تیباّهو  نییآ  ندش  دوبان  هب  درک و  دهاوخ  دوبان  ار  نآ  يوبن  رون  دوش ،

مور يروتارپما  یشاپورف  تبـسانم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تثعب  ماگنه  هب  هک  دنتـسه  رّکذتم  ار  انعم  نیا  برغ  هفـسالف 
هب ار  داینب  تسـس  ياهانب  نآ  همه  مالـسا  ربمایپ  كانبات  رون  مالـسا و  سّدـقم  نییآ  یلو  دـمآ  دـیدپ  ایـسآ  رد  داینب  ون  نییآ  نارازه 

.تخادنارب راگزور  هحفص  زا  دنکفا و  خیرات  ناد  هلابز 

گرزب يا  هزجعم 

مرح تارهاوج  تراغ  ماگنه  هب  دوعس 
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زا کی  ره  .داتـسرف  نییآ  تسپ  یباّهو  رفن  هس  دوب ، نازیوآ  رّهطم  مرح  راوید  زا  هک  يراوهاش  ِّرُد  تراغ  دصق  هب  ادخ ، لوسر  رّهطم 
.دیسر تکاله  هب  هداتفا  نیمز  يور  هب  يرهاظ  ّتلع  چیه  نودب  دش ، کیدزن  يوبن  راوید  هب  هک  اهنآ 

.دیسرن راوهاش  ِّرُد  نآ  هب  دوعس  تسد  هرهاب ، هزجعم  نیا  روهظ  اب 

رگید يا  هزجعم 

هب بجو  اهیباّهو  هک  هرّونم ، هنیدـم  هرـصاحم  راجنهان  تخـس و  رایـسب  راگزور  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  رابخا  ناـیوار  راـثآ و  نـالقان 
لخاد هب  هنیدـم  ياـهراوید  زا  هعّونتم  قازرا  دنتـشاد ، دوخ  تبقارم  تحت  تّدـش  هب  جراـخ  لـخاد و  زا  ار  هنیدـم  هعلق  راوـید  بجو 

.دنوش علّطم  نانابهگن  هکنیا  نودب  دش ، یم  ریزارس  هنیدم 

.تفر یم  رامش  هب  مالسا  یمارگ  لوسر  هرهاب  تازجعم  زا  رگید  یکی  ینارحب ، تخس و  طیارش  نآ  رد  اهماعط  نیا  دورو 

نیفیرش نیمرح  يزاس  اهر  نامرف 

هراشا

اـه و یخاتـسگ  وس ، رگید  زا  نیمرح  یلاـها  رب  راـشف  روز و  لاـمعا  ییوس ، زا  نیفیرـش  نیمرح  رب  گـنهرف  یب  ناـیباّهو  يـالیتسا  )
(. تخاس ّرثأتم  ار  ناهج  ناناملسم  همه  هفّرشم ، دهاشم  رگید  هرّهطم و  هضور  رب  نانآ  ياهتناها  نینچمه 

.درب ورف  قیمع  یهودنا  رد  ناهج  فانکا  راطقا و  رد  ار  ناناملسم  همه  تایانج  نیا  عوقو 

هداشگ راصعا  نورق و  لوط  رد  ناناملسم  همه  يور  هب  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  دهع  زا  هک  جح  نارکیب  تاضویف  ياهرد 
هب نیفیرش  نیمرح  ترایز  ادخ و  هناخ  جح  رگید  دش و  هتسب  ناگمه  يور  هب  دوعس ، یشکرس  دّرمت و  رثا  رب  .ه  لاس 1222  رد  دوب ،
زا ناـیباّهو  عمق  علق و  يارب  رـصم ، یلاو  اـشاپ » یلع  دّـمحم   » یمالـسا تفـالخ  زکرم  فرط  زا  هاـگنآ  .دـمآرد  نکمم  ریغ  تروـص 

.دیدرگ رداص  ناشیا  مان  هب  روظنم  نیا  يارب  یلاع  نامرف  دیدرگ و  نییعت  زاجح  نیمزرس 

هب ار  گرزب  تمدــخ  نـیا  تـخادرپ و  مزـال  يورین  زیهجت  هـّیهت و  هـب  .ه  لاس 1224  رد  ناـمرف  تفاـیرد  زا  سپ  اـشاپ  یلع  دّـمحم 
هثیبخ هرجـش  ناّنم ، دـنوادخ  نایاپ  یب  تایانع  اب  نارفغ ، بجوتـسم  نیـسحت و  نایاش  تکرح  کی  اـب  وا  .داد  ماـجنا  هجو  نیرتوکین 

زاجح نیمزرس  رد  ار  تیباّهو 
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زور 26 ماجنارـس  .تخاـس و  هزیکاـپ  كاـپ و  جراوخ  دولآ  تواقـش  دوجو  زا  ار  نیفیرـش  نیمرح  دـنکرب و  نب  هشیر و  زا  هماـهت ، و 
دیلک لاس  نامه  دولوملا  عیبر  هّرغ  رد  درک و  لاـسرا  تفـالخ  زکرم  هب  ار  هرّونم  هنیدـم  نیرق  تداعـس  دـیلک  .ه  مارحلا 1228  مّرحم 
ریجنز هب  ایقشا  زا  يرگید  هورگ  اب  ار  هدیدج » خیش   » نوچ یباّهو ، ناگدرکرـس  هاگنآ  .داتـسرف و  زکرم  هب  ار  ادخ  هناخ  شخب  ضیف 

.داتسرف لوبناتسا  هب  ظفحلا  تحت  دیشک و 

رد ار  مالـسا  ماکحا  يارجا  هتخاس ، دوخ  هشیپ  ار  داهج  يرتسگ » لدـع   » راعـش اب  شیادـیپ ، ياـهزور  نیتسخن  زا  یناـمثع  نیطـالس 
، دوخ باقلا  رگید  رب  نآ  ندوزفا  و  نیمرحلا » مداخ   » ناونع زارحا  اب  هثداح ، نیا  زا  سپ  نانآ  .دـندوب  هداد  رارق  دوخ  هماـنراک  سأر 

ناشتموکح زکرم  و  هفیلخ »  » ناونع نیطالـس  رگید  نایم  رد  و  دـندروآ ، تسد  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  يرتشیب  ماـشتحا  تکوش و 
.درک ادیپ  ار  مالسالا » هّبق   » ناونع

یم رامش  هب  ییاسرفناج  تبیصم  مالسا  ناهج  يارب  نانآ ، تفالخ  دهع  رد  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  و  جح ، هار  ندش  دودسم  اذل  و 
.دمآ

علق و ددص  رد  يرکـشل  لاسرا  اب  زاجح  سّدـقم  نیمزرـس  رب  نایباّهو  يالیتسا  ياهزور  نیتسخن  رد  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  رایـسب 
.دندماینرب نانآ  عمق 

یمن رگید  ییاهنارحب  نینچ  نتـشاد  اب  دـندوب و  یلخاد  لئاسم  هلـسلس  کی  راتفرگ  ماـّیا  نآ  رد  هک  دوب  نیا  یناـمثع  نیطالـس  رذـع 
سوـلج ياـهزور  نـیلّوا  اـب  باّهولادـبع  نبدّـمحم  روـهظ  يادـتبا  اریز  دـنوش ؛ ریگرد  ّتیباّـهو  هلأـسم  نوـچ  یلئاـسم  اـب  دنتـسناوت 

.دوب ریگرد  گنتاگنت  يدربن  رد  هّیسور  رکشل  اب  ینامثع  رکشل  ماّیا  نآ  رد  دوب و  فداصم  لّوا  ناخ  دیمحلادبع 

« هجرانیاق : » هدهاعم يریگرد ، نیا  لابند  هب 
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[ . 21  ] دش عقاو 

قازآ [ ، 24  ] هعلق ینی  [ ، 23  ] نوروبلیق نوچ : یقطاـنم  [ ، 22  ] نابوق هناخدور  لحاوس  راتات و  فیاوط  لالقتـسا  اب  هدـهاعم  نیا  رد 
ّتلم تلود و  نمشد ، هب  یناوارف  تازایتما  نداد  اب  دنام و  یقاب  هنیرید  نمشد  تسد  رد  ناتـسجرگ  و  [ 26  ] ياطرابق کلامم  [ ، 25]

.دیدرگ ور  هب  ور  ییاسرف  تقاط  تالکشم  اب 

[29  ] هروم یلاها  اهنآ  لابند  هب  تفرگ و  ماجنا  یکانتـشحو  ياهموجه  [ 28  ] ماّشلا ّرب  و  [ 27  ] دیعص کلامم  اّکع ، هعلق  رب  زین  اهدعب 
[31 « ] میرک  » هعطق هجیتن  رد  دنتساخرب و  هعزانم  هب  رگیدکی  اب  راتات  ياهناخ  هاگنآ  دندیروش ، ینامثع  تلود  رب  [ 30  ] قولدؤ انرآ  و 

.دش ینامثع  تلود  ریگنماد  يرگید  ینوبز  رذگهر  نیا  زا  داتفا و  اهسور  تسد  هب 

رفن تفر و 25000  تسد  زا  زین  يزوا »  » هعلق دـیدرگ ، مـالعا  شیرطا  ناـملآ و  هّیـسور ، هیلع  رب  ترورـض  مکح  هـب  هـک  یگنج  رد 
.تشگ هدوزفا  تلود  تالکشم  رب  تشذگ و  غیت  مد  زا  اهریقحت  اه و  هجنکش  عاونا  اب  ناملسم 

هب تفر و  تسد  زا  زین  لیعامـسا  ردـنب  ياه  هعلق  و  دارگلب »  » لّوا ناخ  دـیمحلادبع  ناطلـس  گرم  و  [ 32 « ] اه يرچ  ینی   » شروش اـب 
.دمآ دیدپ  یپایپ  ياهیشک  رکشل  هب  یمربم  زاین  زین  برِص »  » و [ 33 « ] نیدو  » ياهشروش اب  هلباقم  يارب  نآ  لابند 

 - اّکع نابهگن  راّزج -  شروش  لالقتـسا ، ياعّدا  رب  ناراد  هدرب  نتفای  تراسج  اـه و  يوسنارف  يوس  زا  رـصم  روشک  فّرـصت  سپس 
.دومن یمگ  رد  رس  راچد  ار  تلود  تئیه  هروم ، یلاها  شزیخ  و  یلنلد -  هپد  اشاپ -  یلع  مایق 

هک دش  بجوم  رصم ، فرط  هب  سپس  لوبناتسا ، يوس  هب  ناتسلگنا  ییایرد  يورین  لیسگ  رصم ، رب  اهیوسنارف  هرطیس 
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.دوش گنج  مالعا  ناتسلگنا  هیلع  رب 

دیدج ماظن  سابل  هک  یناسک  رتشیب  یتلود و  لاجر  بلغا  ندش  هتـشک  دیدج و  ماظن  اب  اهنآ  تفلاخم  اه و  يرچ  ینی  تکرح  هاگنآ 
.دومن بلس  ینامثع  تلود  زا  ار  تکرح  نیرتکچوک  ناوت  میلس ، ناطلس  ندش  هتشک  تیاهن  رد  و  دنتشاد ، نت  هب 

نآ يالکو  یلو  .ددرگ  نیرفآ  لکـشم  دوش و  هدرتسگ  ردـق  نیا  هک  دـنهدن  هزاـجا  تیباّـهو  هلئاـغ  هب  هک  دوب  نکمم  لاـح  نیع  رد 
: دنتفگ هراومه  دندرمش و  کچوک  ار  تیباّهو  هنتف  نامز 

زا بارعا  نیا  رگید  دنک ، یم  بلس  ار  ام  شیاسآ  هنیدم  هّکم و  ثداوح  نیا  لاس  ره  هدش ، ام  يارب  یگرزب  يالب  بارعا  هلئاغ  نیا  »
!« دنتشذگ دح 

هک یماگنه  و  دـندادن ! ناشن  دوخ  زا  عیاجف  نیا  هب  ییانتعا  دنتـشذگ و  تیباّـهو  هب  طوبرم  لـئاسم  راـنک  زا  اـه  یفاـب  لـمهم  نیا  اـب 
دنداد حرش  ار  دوخ  نیمزرـس  عاضوا  دنتفر و  ارزو  الکو و  زا  مادک  ره  دزن  هدرک ، راومه  دوخ  رب  رفـس  جنر  هنیدم  مدرم  ناگدنیامن 

یم یسک  هچ  هب  ار  اهفرح  نیا  مرادن ، عامتسا  شوگ  نم  : » هکنیا نآ  دندینش و  هلمج  کی  طقف  خساپ  رد  دنتسج ، دادمتسا  اهنآ  زا  و 
»!؟ ییوگ

.دنتخادنا شوگ  تشپ  ار  یهلا  هاگرد  نانامهم  ربمایپ و  يارسترجه  نارواجم  یهاوخداد  تسیاشان  تشز و  تاریبعت  نیا  اب 

نایباّهو تایانج  حورشم  هک  دنتـشاذگ  یمن  دندنادرگ و  یم  زاب  ار  ناگدنیامن  راجنهان  دروخرب  نیا  اب  ینامثع  تختیاپ  نارازگراک 
.داتفا رگلواپچ  نارگامغی  تسد  هب  زاجح  سّدقم  نیمزرس  هجیتن  رد  دسرب و  میلس  ناطلس  شوگ  هب 

: دنتفگ شیاهدادمتسا  لباقم  رد  دنتفاب و  لمهم  بلاغ  فیرش  يارب  اهلاس  هک  دندوب  اه  نیمه 

ار ینارگشهوژپ  لوبناتسا  زا  نایباّهو ، دروم  رد  قیقحت  يارب  موزل  ماگنه  هب  »
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ماش دادغب و  رصم ، هّدج ، نایلاو  هب  ینامثع  تلود  تلوص  تکوش و  نداد  ناشن  يارب  موزل  ماگنه  هب  درک و  میهاوخ  مازعا  هقطنم  هب 
!« تشون میهاوخ  ار  مزال  تاروتسد 

میمـصت عقوم  هب  متـس ، عفد  يارب  دندرپس و  یم  ناج  شوگ  ناگدنیامن  نانخـس  هب  دنتـشاذگ و  یم  رانک  ار  اهیزاب  هطـسفس  نیا  رگا 
.داتفا یمن  نامرحمان  تسد  هب  نیفیرش  نیمرح  دمآ و  یمن  شیپ  فئاط  ماع  لتق  زگره  دنتفرگ ، یم 

نایباهو تسد  زا  ربمایپ  هنیدم  دادرتسا 

هّیعرد يوـس  هب  دوـخ  دـیزگرب و  هنیدـم  یلاو  ناوـنع  هب  ار  هَّللادـبع »  » شرـسپ هک  یماـّیا  نآ  رد  هّیعرد ، خیـش  زیزعلادـبع ، نبدوـعس 
تحت ار  يرکـشل  درک و  نییعت  هّدـج  یلاو  ناونع  هب  ار  اشاپ » نوسوط  دـمحا   » شرـسپ رـصم -  یلاو  اشاپ -  یلع  دّـمحم  تشگزاـب ،
هنیدم يوس  هب  دیاب  هک  درک  حیرـشت  وا  يارب  ار  ینویامه  هعاطالا  بجاو  نامرف  تشاد و  لیـسگ  هرّونم  هنیدم  يوس  هب  وا  یهدنامرف 

.دیامن هزیکاپ  كاپ و  یباّهو  يایقشا  دیلپ  دوجو  زا  ار  نیفیرش  نیمرح  هدرک ، تکرح 

اب دوخ  ریسم  رد  وا  .تخادرپ  یماظن  شیارآ  هب  هدیدج  هگنت  رد  عقاو  ارمح » يداو   » رد درک و  تکرح  رـصم  زا  اشاپ  نوسوط  دمحا 
دایقنا تعاطا و  تحت  هب  تشاد  رارق  شریـسم  رد  هک  ار  یتابـصق  ارق و  همه  دـینارذگ ، غیت  مد  زا  دـش  فداصم  یباّـهو  کـیرچ  ره 

.دروآرد ینامثع  تلود 

هب ار  يروشرپ  هباطخ  دروآ و  درگ  هطقن  کی  رد  ار  هنیدم  یلاها  هدش ، ناشیرپ  تکرح ، نیا  شرازگ  تفایرد  زا  دوعـس  نب  هَّللادـبع 
: درک داریا  نومضم  نیا 

نیا رد  ار  امـش  .تخادرپ  مهاوخ  تخـس  يدربن  هب  هدرک ، هلمح  اهنآ  يوس  هب  مدـش ، هاگآ  ءارمح  هیرق  هب  رـصم  رکـشل  ندیـسر  زا  »
دیدنبرب رفس  تخر  .درب  مهاوخ  دوخ  هارمه  هب  رفس 
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« .دییآ درگ  یگمه  ...تعاس  سأر  رد  ...ّلحم  رد  و 

.دندز نوخیبش  اشاپ  نوسوط  دمحا  رکشل  رب  یناهگان  روط  هب  دندمآ و  درگ  دوعوم  هطقن  رد  هدرک ، تقفاوم  راچان  هب  هنیدم  یلاها 

یگنج و تاّمهم  همه  دروخ و  تسکش  رصم  رکشل  ماجنارـس  تفای و  همادا  يزور  هنابـش  تروص  هب  مامت  زور  جنپ  يریگرد  دربن و 
هب لوصو  ماگنه  هب  اشاپ  نوسوط  دمحا  هک  ار  یمکحم  يوراب  ات  دـش  مّمـصم  هَّللادـبع  هاگنآ  داتفا ، هَّللادـبع  تسد  هب  یمزر  لیاسو 

نیا زا  دروآ ، رد  فّرـصت  هب  دوب ، هدرامگ  نآ  رب  رابت  ینابلآ  يوجگنج  رفن  هتخاس و 70  یـشیجلا  قوس  هطقن  کی  رد  ءارمح  يداو 
.داتسرف اجنادب  یباّهو  يوجگنج  ور 5000 

جامآ ار  دوخ  ياه  هنیـس  دندرک و  تمواقم  يرفن  ماشآ 5000  نوخ  يودرا  کی  لباقم  رد  ماـمت  زور   16 رابت ، ینابلآ  روالد  داتفه 
رداق وراب  ریخـست  هب  زگره  یماظن  تردق  اب  هک  تفایرد  دوعـس  نبا  هفقو ، یب  دربن  زور  زا 16  سپ  هکنیا  ات  .دندومن  نمـشد  ياهریت 

.دننک هرصاحم  ریت  کی  باترپ  هلصاف  اب  ار  وراب  فارطا  هک  داد  روتسد  اذل  و  دوب ، دهاوخن 

دندومن و تمواقم  نمشد  هرـصاحم  نایم  رد  ینالوط  یتّدم  دیـسر ، دهاوخ  دادما  ورین و  رـصم  زا  هکنیا  دیما  هب  رابت  ینابلآ  ناروالد 
.دندرک تظفاحم  دوخ  رگنس  زا 

زاسمد یگنـسرگ  اب  مه  زور  هنابـش  هس  دیـسر و  نایاپ  هب  یماظن  تاّمهم  یکاروخ و  ياه  هتخودـنا  هرـصاحم ، ماّیا  ندـش  ینالوط  اب 
: دنتفگ رگیدکی  اب  دندرواین و  دورف  میلست  رس  نمشد  لباقم  رد  دندش و 

: تسا هتفگ  رعاش  میتفرگ و  هدهعرب  ار  وراب  نیا  ینابهگن  یگنادرم ، ياعّدا  اب  ام  »

، دناشوپب لمع  هماج  هدرک  هک  ییاعّدا  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رنه  طرش  »

تیباهو www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


« .ددرگ ناهج  ياوسر  دشاب  زجاع  شیاعّدا  تابثا  زا  هک  یسک 

زاب میوش ، میلـست  هدروآ  تسد  هب  يا  همان  ناما  حالـس ، كرت  اب  رگا  میا و  هدرک  یناوتان  زجع و  راهظا  میوش ، میلـست  رگا  نیا  رباـنب 
نمشد هطلس  ریز  رد  یگدنز  دنـشکن ، ار  ام  رگا  یّتح.تشک  دنهاوخ  ار  ام  میا  هتـشک  یباّهو  دوخ ، ربارب  نیدنچ  هکنیا  تهج  هب  مه 

.تسین راع  گنن و  زج  روشحلس  يزابرس  يارب 

: رعاش ریبعت  هب  .تسا  گرم  نارازه  ربارب  شزور  ره  یگدنز  لوط  رد  ینیشن  هّفص  ّتلذ  مه  زاب  میسرب ، ناما  نما و  هب  ًاعقاو  رگا 

« .تسا ناسکی  نآ  لاس  نارازه  اب  شا  هظحل  کی  دوش ، هبساحم  ّتقد  اب  رگا  رادیاپان ، ناهج  نیا  »

: رعاش ریبعت  هب  .میوش  لجا  ریت  جامآ  دیاب  ماجنارس  تسا و  رّدقم  گرم  ام  همه  يارب 

هلفـس تسپ و  مدرم  ّتنم  لّمحت  زا  رادـم ، جـک  کلف  ریت  شریذـپ  هک  زاس ، راومه  دوخ  رب  ار  نآ  دـشاب ، مه  نهآ  زا  رگا  کلف  ریت  »
« .تسا رتناسآ 

ار تداهش  يابیز  دهاش  هنادرم  میوش و  رو  هلمح  لاگسدب  نمشد  يور  هب  میشکرب و  حالس  هدرـشف  ياهفـص  رد  یگمه  دییایب  سپ 
« .میور هناشن  ار  نمشد  هنیس  ریت ، نیرخآ  ات  مینک و  عافد  نییآ  نید و  فرش  زا  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  میشک و  شوغآ  رد 

زا 5000 شیب  هدرشف  مه  هب  ياهفص  .دندرب  موجه  نمـشد  ياهفـص  رب  نایوگ  ریبکت  هدومن ، عیدوت  رگیدکی  اب  نامیپ ، دهع و  نیا  اب 
نادیم دنتخاس و  هتشپ  اه  هتشک  زا  دنتخیر و  ّتلذم  كاخ  رب  ار  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  زا 200  شیب  .دندیبوک  مهرد  ار  حّلسم  نمـشد 

.دندروآ رد  خلسم  تروص  هب  نانآ  يارب  ار  راز  راک 

ربارب رد  ار  دوخ  هک  یباّهو  يایقشا 
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: دنتفگ یم  اهنآ  هب  اذل  دننک و  میلست  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  دندرک  ناوارف  شالت  دندوب ، هتخاب  ینابلآ  ناروشحلس  هنادرم  تلوص 

دیراد و رب  دربن  زا  تسد  دییایب  .دنوش  هتشک  امش  نوچ  یناروالد  هک  تسا  فیح  تعاجش ، هشیب  نالی  يا  نامرهق ! ناروشحلس  يا  »
امش قح  رد  زگره  .دراد  زاین  رادمان  نانامرهق  امش  هب  دوعـس  نب  هَّللادبع  هک  دیـشاب  نئمطم  .دیریگب  رارق  دوعـس  نبا  تیامح  ریز  رد 

« .درک دهاوخن  ءوس  هدارا 

دوخ میمصت  رگید  اهنآ  یلو  .دنیامن  راداو  رازراک  كرت  هب  دننک و  فیعضت  ار  اهنآ  هّیحور  هک  دندرک  ناوارف  یعـس  نانخـس  نیا  اب 
هابور نایباّهو  دندرک و  هلمح  نایژ  ریش  نوچمه  رذگهر  نیا  زا  .دندوب  هتـشذگ  ناج  رـس و  زا  دوخ  نامیپ  رـس  رب  دندوب و  هتفرگ  ار 

.دنتخادنا ّتلذم  كاخ  رب  ار  تفص 

مامت ناشنامک  ریت و  دـنداد و  تسد  زا  ار  ناشیاهوزاب  تردـق  یگنـسرگ  رثا  رد  یلو  تفای ، همادا  رگید  تعاس  نینوخ 12  دربن  نیا 
نیّرز تاحفص  زا  رگید  یکی  دندیشون و  تداهـش  تبرـش  یگمه  ماجنارـس  داتفا ، راک  زا  اه  هزین  تسکـش و  ناشیاهریـشمش  دش و 

! داب دونشخ  ناش  همه  زا  دنوادخ  .دندز  قرو  ار  خیرات 

زاب هنیدم  يوس  هب  رورغ  توخن و  اب  دش و  رورسم  هداعلا  قوف  دیدرگ ، شبیصن  هک  يا  هبّقرتم  ریغ  يزوریپ  نیا  زا  دوعـس  نب  هَّللادبع 
.درامگ یباّهو  نانابهگن  اهنآ  ياج  هب  درک و  رانکرب  ار  هعلق  یموب  نانابهگن  همه  هنیدم ، هب  دورو  ماگنه  هب  يو  .تشگ 

اهجرب و همه  دروآ ، شروی  هرّونم  هنیدـم  هب  اشاپ  نوسوط  دـمحا  یهدـنامرف  تحت  دوب  رارق  هک  يرکـشل  اـب  هلباـقم  يارب  دوعـس  نبا 
شنزرس و دروم  ار  هنیدم  یلاها  دیشخب و  ماکحتسا  ار  هنیدم  ياهوراب 
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: تفگ داد و  رارق  شهوکن 

« .دیدرک رارف  هار  طسو  رد  يرگید ، زا  سپ  یکی  مروخب  تسکش  اشاپ  نوسوط  دمحا  لباقم  رد  نم  هکنیا  يارب  امش  »

.داد رارق  ّتیذا  رازآ و  دروم  تّدش  هب  ار  هنیدم  یلاها  سپ  نآ  زا  دوعس  نبا 

ماگنه هب  دوب و  هتخیرگ  يرگید  زا  سپ  یکی  هار  يانثا  رد  اذل  دندوب و  هتسویپ  دوعس  نبا  نایهاپـس  هب  يراچان  يور  زا  هنیدم  یلاها 
.دوب هدنامن  وا  اب  هنیدم  یلاها  زا  مه  رفن  کی  یّتح  ارمح  يداو  هب  لوصو 

تکرح اـب  ناـمزمه  .درک  یم  وجتــسج  دــیابن  دوـخ ، یگتخپاــن  یناوـج و  زج  یلیلد  تسکــش ، نـیا  يارب  اــشاپ  نوـسوط  دــمحا 
هدش مازعا  هقطنم  هب  ایرد  هار  زا  یگنج  تاودا  هاپـس و  اب  يدنفا  رهاط  يرـصم  ناوید  بتاک  یکـشخ ، هار  زا  رـصم  زا  نوسوطدمحا 

.دش دّحتم  نوسوط  دمحا  اب  سپس  دومن ، ریخست  يریگرد  دربن و  اب  ار  یکشخ  عبنی  گنج و  نودب  ار  ییایرد  عبنی  .دوب و 

.دوب هدیشک  دنب  هب  ریسا  اب 2000  ار  هدیرب  رس  وا 600  دوب ، نینوخ  هنادرم و  رایسب  يّرب  عبنی  هب  يدنفا  رهاط  هناریلد  موجه 

رد یباّـهو  ياـه  هدرکرـس  زا  یکی  هراـّبج » نبا   » طّـسوت هک  قیوش »  » هعلق يوس  هب  نینوخ ، دربـن  نیا  لاـبند  هب  اـشاپ  نوـسوط  دـمحا 
عبنی یتعاس  راهچ  هلـصاف  رد  هعلق  نیا  ریخـست  زا  سپ  درب و  موجه  دوب ، هدـش  هتخاس  یمکحتـسم  رایـسب  تروص  هب  قیوش  ياتـسور 

.دیزگرب دوخ  روبع  يارب  ار  هدیدج »  » هگنت يّرب ،

هب یتروشم  دندوب ، شنامرف  تحت  هک  يرصم  ياهودناموک  اب  يریگ ، میمـصت  نیا  رد  یناوج ، رورغ  نتـشاد  تهج  هب  اشاپ  نوسوط 
هگنت کی  زا  هاپس ، کی  نداد  روبع  يارب  مزال ، ریبادت  زا  اذل  درواین و  لمع 
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.دومن تلفغ 

هتفگ اهنآ  هب  دوب و  هداد  قوس  اههوک  تشپ  زا  هگنت ، یلامـش  یبونج و  تمـسق  رد  ار  هداـیپ  نایهاپـس  هگنت ، هب  دورو  ماـگنه  هب  يو 
نایهاپـس دوخ ، دـنریگب و  تسد  رد  نکمم  لکـش  ره  هب  ار  یـشیجلا  قوس  ياهاج  و  دـننک ، داجیا  رگنـس  مزـال  ياـهاج  رد  هک  دوب 

.تخات شیپ  ءارمح  يداو  ات  تشادرب و  دوخ  هارمه  هب  ار  هراوس 

فداصم دوعـس  نب  هَّللادبع  هاپـس  اب  هگنت ، هنیدم  تمـس  رد  هک  یماگنه  یلو  دوب ، تسرد  يّدح  ات  یـشیجلا  قوس  رظن  زا  ریبدت  نیا 
.دومن ینیشن  بقع  هب  راداو  درک و  لابند  ار  اهنآ  دش ،

طبـض ار  ناشیاهرگنـس  هداد ، يرارف  دـندوب  هدرک  نّصحت  یبونج  ياههوک  تشپ  رد  هک  ار  ینایباّهو  يرـصم ، ناگدایپ  اـنثا  نیا  رد 
.دندومن بیقعت  نآ  یجورخ  هطقن  ات  هگنت  يدورو  هطقن  زا  ار  اهنآ  دندرک و 

زا اـههار  یـسررب  ییاسانـش و  يارب  اـشاپ  نوسوط  دـمحا  ناـگنهاشیپ  هک  دندیـسر  هگنت  یجورخ  هطقن  هب  یماـگنه  يرارف  ناـیباّهو 
رد هک  نایباّهو  زا  هورگ  نآ  .دندومن و  ینیشن  بقع  هب  راداو  ار  اهنآ  دنتـسب و  ار  نایباّهو  رارف  هار  دندش و  ریزارـس  یبونج  ياههوک 

.دنتشگ رو  هلمح  نوسوط  دمحا  يوس  هب  ناشناج  سرت  زا  دندش ، روصحم  رصم  رکشل  هخاش  ود  نایم 

كدنا دندوب ، اشاپ  نوسوط  دمحا  هارمه  هک  ینایراوس  دادعت  هکنیا  هب  رظن  یلو  دوب ، ریذپ  ناکما  نایباّهو  عمق  علق و  عقاو  رد  هچرگ 
اهنت دنداد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  نایباّهو  هوبنا  رکشل  اب  ییور  رد  ور  ماگنه  دنتـشادن و  ار  نایباّهو  ربارب  رد  تمواقم  تردق  دوب و 

زا ار  اهنآ  هدش ، ریزارس  هوک  زا  یناگدایپ  ماجنارس  .دنام  اجرب  اپ  وا ، هارمه  رفن   9
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.دندناسر يرحب  عبنی  هب  دنداد و  تاجن  نایباّهو  تسد 

.دوب رفن  رازه  هاجنپ  رب  غلاب  دنتشاد ، تکرش  رباربان  ِدربن  نیا  رد  هک  ینایباّهو  دادعت  قیقحت ، قباطم 

یفاک رادقم  هب  وا  زا  داد و  شرازگ  اشاپ  یلع  دّمحم  شردپ  هب  يرحب  عبنی  زا  ار  دوخ  تسکش  خلت  تشذگرـس  اشاپ  نوسوط  دمحا 
.درک هبلاطم  تاّمهم  رکشل و 

نامثع تراپانب و  ولغ ، وا  میعز  کـیب ، نیـسح  ناـمرف : تحت  يراّرج  رکـشل  دـید و  كرادـت  ار  همزـال  تاّـمهم  هاپـس و  رـصم  یلاو 
.تشاد لیسگ  ایرد  قیرط  زا  فشاک 

هقطنم رد  دیسر و  ردب  نیمزرـس  هب  یعنام  چیه  اب  دروخرب  نودب  تخات ، شیپ  زا  تشادرب و  هارمه  یکدنا  هاپـس  اشاپ  نوسوط  دمحا 
خویـش يارب  تشون و  ار  ریز  همان  ناگدربمان ، تروشم  اب  هاگنآ  .تسـشن  هناگراهچ  ناهدـنامرف  ندیـسر  راظتنا  هب  دز و  رداـچ  ردـب 

: داتسرف هقطنم 

يوبن رهّطم  هضور  ترایز  زا  ناناملـسم  ّتیمورحم  نایباّهو و  تسد  هب  هرّونم  هنیدم  ریخـست  هملوم  هعجاف  زا  يزاغ  دومحم  ناطلـس  »
رداص نامرف  رصم -  یلاو  اشاپ -  یلع  دّمحم  مردپ  هب  زاجح  سّدقم  نیمزرس  زا  نایباّهو  رگمتـس  هورگ  عمق  علق و  يارب  هدش ، هاگآ 

.تسا هدرک 

.تسا و هدومن  لاسرا  هقطنم  نیا  هب  یهوبنا  هاپـس  روظنم  نیا  يارب  هداهن و  نم  هدهع  هب  ار  ینویامه  نامرف  نیا  يارجا  ذافنا و  مردـپ 
.درک دهاوخ  لاسرا  هدومن ، زیهجت  دنک  باجیا  رکشل  ردق  ره 

.دیامن لاسرا  هّیهت و  هک  هداد  یعطق  هدعو  مردپ  دشاب ، مزال  تاّمهم  رکشل و  ردق  ره  يوبن ، رّهطم  مرح  ییاشگزاب  يارب 

مهاوخ شالت  هار  نیا  رد  نوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  نم  هدومرف و  ناـیب  دّـکؤم  تروص  هب  نم  يارب  ار  مزـال  ياـه  هیـصوت  هنیمز  نیا  رد 
.دومن
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تادـیاع دـینک ، مالعا  يرـصم  رکـشل  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  تدـعاسم و  موزل -  تروص  رد  و -  نم ، اب  ار  دوخ  حیرـص  تقفاوم  رگا 
امش هانپ  مالسا  هاشداپ  ّصاخ  فطاوع  اب  منک و  یم  اطعا  امـش  هب  ار  هناکولم  زیاوج  هدومن ، میدقت  امـش  هب  فولأم  مسر  هب  ار  هنیرید 

.مهد یم  رارق  تیانع  دروم  ار 

رد تخـس  دش ! دنهاوخ  زوریپ  نایباّهو  هشیمه  سپ  ما ، هدروخ  تسکـش  ءارمح  يداو  رد  رابکی  نوچ  نم  هک  دنک  لایخ  یـسک  رگا 
.تسا هابتشا 

نمشد لیس  ربارب  رد  دندوبن و  انـشآ  هقطنم  اب  زین  اهنآ  هک  دندوب ، نم  رانک  رد  يرـصم  نایهاپـس  زا  یکدنا  دادعت  اهنت  هثداح  نیا  رد 
.دندش نم  تسکش  بجوم  هدرک ، رارف 

.تسین ناوتان  رگید  نایهاپس  لاسرا  زا  هانپ  ناهج  هاشداپ  دروخب ، تسکش  هطقن  کی  رد  هاپس  کی  رگا 

نیمزرـس زا  عمق و  علق و  ار  ناـیباّهو  هتفاـی ، قیفوت  راـک  نیا  رد  لاـح  ره  هب  هداـهن ، نم  هدـهع  رب  مردـپ  ار  هفیظو  نیا  هک  نیا  هب  رظن 
.دومن مهاوخ  جارخا  زاجح  سّدقم 

دش و دـنهاوخ  هدامآ  نایباّهو  اب  تخـس  يدربن  هب  ناتـسکرت ، ناناملـسم  هژیو  هب  ناناملـسم ، رگید  يرایتسد  اب  يرـصم  ناتـسرپ  اتکی 
.تفرگ دنهاوخ  سپ  زاب  نایباّهو  تسد  زا  ار  زاجح  سّدقم  نیمزرس 

ار دوخ  نشور  یعطق و  خـساپ  دـیرادرب و  ماگ  یـشیدنا  رود  تیارد و  اب  .دوش  مالک  هلاطا  نیا  زا  شیب  هک  تسین  يزاـین  امـش  يارب 
.دیهد عالّطا  نم  هب  ًاعیرس 

« .دش دهاوخ  رّرقم  رادبآ  ریشمش  امش  همه  هیلع  رب  دشاب ، ینویامه  عاطم  نامرف  هب  دایقنا  مدع  ددص  رد  امش  نایم  رد  يدحا  رگا 

خویش زا  کی  ره  هب  تشون و  نومضم  نیا  هب  رگید  ياه  همان  اشاپ  نوسوط 
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.دومن لاسرا  لیابق 

: دندش میسقت  هورگ  ود  هب  گرزب  ياروش  لیکشت  زا  سپ  نانآ  تشاذگ و  وکین  ریثأت  لیابق ، خویش  هب  يو  ياه  همان  لوصو 

.دننک مایق  دوعسمان  دوعس  هیلع  رب  هدومن ، دایقنا  تعاطا و  راهظا  هّینامثع  هیلع  تلود  هب  تبسن  هک  دنتفرگ  میمصت  یهورگ 

دوخ راعش  ار  یفرط  یب  هتفر ، يرانک  هب  هکلب  دوعس ، زا  هن  دننک و  يرادفرط  ینامثع  تلود  زا  هن  هک  دنتفرگ  میمـصت  يرگید  هورگ 
.دنشاب ثداوح  جیاتن  رظتنم  دنزاس و 

.دندرک مالعا  ار  دوخ  عضوم  دنتشون و  اشاپ  نوسوط  دمحا  هب  يا  همان  دوخ ، خویش  هدیقع  هدیا و  ساسا  رب  يا  هقرف  ره 

اب ناما  یب  دربن  ینامثع و  تلود  زا  يرادـفرط  تیامح و  مالعا  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  دـندوب  یناـسک  وزج  هدـماحا »  » لـیابق همه 
.دندرک دوعسمان  دوعس 

هقطنم هب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  دندرک ، یم  يوریپ  وا  زا  هک  یخیاشم  همه  اب  وا  .تشاد  مان  ازج » خیـش   » هدـماحا خیـش  نیرتگرزب 
.دنام دنهاوخ  رادافو  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  دنداد  نانیمطا  وا  هب  دندومن و  رادید  اشاپ  نوسوط  دمحا  اب  دنتفر و  ردب 

.درک هیده  يریمشک  خرس  لاش  کی  یتمیق و  تعلخ  کی  اهنآ  زا  کی  ره  هب  زین  اشاپ  نوسوط  دمحا 

.دتسرفب شواچ » یعلق  نسح   » يارب دسیونب و  يا  همان  هک  دش  رّرقم  ازج ، خیـش  دیدحالـص  داهنـشیپ و  هب  انب  یماظن  ياروش  کی  رد 
.دوب وا  هّجوت  دروم  دوعس و  لماک  دامتعا  دروم  هک  دوب  يرکشلرس  اهنت  هعلق  نسح 

هلمج زا  دندوب و  هنیدـم  لها  ود  ره  هک   ) نیـسح لاعلادـبع و  دومحم  طّسوت  دـش و  ریرحت  هناقفـشم  هناحـصان و  تروص  هب  همان  نیا 
( دندوب يزابناج  يراکادف و  هدامآ  هتسویپ ، رصم  رکشل  هب  هک  دندوب  یناسک 
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.دیدرگ لاسرا  شواچ  یعلق  نسح  هب 

: دوب نینچ  همان  نتم 

هـسّدقم یحاون  يزاساهر  يارب  ینویامه ، هدارا  بسح  رب  اشاپ ، یلع  دّمحم  مردقنارگ  ردـپ  هک  دـینادب  نابرهم ، یعلق  نسح  بانج  »
.تسا هتفای  ّتیرومأم  ناملسم  نارئاز  جاّجح و  يور  هب  نیفیرش  نیمرح  ییاشگزاب  راّدغ و  نایباّهو  تسد  زا  زاجح 

رد رامش  یب  يرکشل  اب  زین  ناشیا  صخـش  هتـشاد و  لیـسگ  ناماس  نیا  هب  یهوبنا  رکـشل  اب  ارم  ینویامه ، نامرف  نیا  يارجا  يارب  وا 
.دمآ دهاوخ  هقطنم  نیا  هب  کیدزن  يا  هدنیآ 

هتسد هتسد  يودب  لیابق  هدرک و  ادیپ  خسار  داقتعا  دوعـس  نبا  هَّللادبع  یعطق  تسکـش  رب  ناگمه  بارعا ، نایم  رد  ربخ  نیا  عویـش  اب 
.دننک یم  دایقنا  تعاطا و  مالعا  دنیآ و  یم  روضح  هب 

نیمه هب  ًارهاظ  دیشاب و  یم  تسایک  لقع و  بحاص  روهـشم و  لاجر  زا  هرّونم و  هنیدم  هتـسجرب  ياهتّیـصخش  زا  هک  یلاع  ترـضح 
.دوب نیسحت  نایاش  هناشیدنا و  رود  هنامیکح ، ًالماک  امش  ریبدت  نیا  دینک و  داّحتا  راهظا  نایباّهو  اب  دیدش  ریزگان  لیلد 

نیمرح هناکولم ، تریغ  هناـهاش و  ریبدـت  اـب  هک  دـنا  هدومن  ماـمتها  هاـنپ ، ناـهج  هاـشداپ  مّخفم ، ربهر  مّظعم و  رورـس  هک  نونکا  اـّما 
هتبلا دنیامن ، عمق  علق و  نیمزرـس  نیا  زا  ار  ماجرفدب  جراوخ  دنیامن و  درتسم  ایقـشا  تسد  زا  دوش ، مامت  هک  یتمیق  ره  هب  ار ، نیفیرش 

.دیشوپ دهاوخ  لمع  هماج  ینویامه  هدارا  هک 

هب یمیخ  بقاوع و  هک  تفلاخم ، تلفغ و  هنوگ  ره  زا  بانتجا  هناکولم و  شخب  ماهلا  هدارا  ربارب  رد  دایقنا  تعاطا و  مالعا  دروم  رد 
دـیفم و ياهریبدـت  هنیدـم ، سّدـقم  رهـش  عیرـس  دادرتسا  يارب  دوخ  بئاص  رکف  اب  نآ  رد  هک  میتسه  همان  خـساپ  رظتنم  دراد ، لاـبند 

دییامن و هئارا  ار  يدنمشزرا 
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ناشخرد و قباوس  زا  هک  دـیناسرب  تابثا  هب  هنیدـم  يالتبم  دـنب و  رد  یلاها  هب  تبـسن  ار  دوخ  یهاوخریخ  همان ، خـساپ  رد  عیرـست  اـب 
« .دور یمن  راظتنا  نیا  زج  امش  تسایک  تیارد و 

« یعلق نسح   » هب ار  همان  نیا  هک  دنتفرگ  هدـهع  هب  میدرک ، دای  اهنآ  زا  رتشیپ  هک  هنیدـم  یلاها  زا  نت  ود  نیـسح ، لاعلادـبع و  دومحم 
.دنناسرب

.داتفا هار  هب  نانآ  هارمه  هب  ییامنهار  يارب  زین  ازج  خیش  هلیبق  زا  يودب  رفن  کی 

دندنام رظتنم  اذل  .تشادن و  دوجو  رهش  هب  دورو  يارب  یهار  دوب و  هتسب  اهرد  همه  هک  دندیـسر  هرّونم  هنیدم  هب  یماگنه  ناگدربمان 
هاگنآ دندمآ و  نوریب  راصح -  لخاد  رد  عقاو  هحانم -  نادیم  روخشبآ  زا  دندش و  دراو  اقرز  همـشچ  يارجم  زا  بش  همین  زا  سپ  و 

.دندیناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  ّتیرومأم 

هتـساوخ و تیاهن  نیا  : » هلمج اب  داد و  رارق  هعلاطم  دروم  ّتقد  اب  درک و  تفایرد  ار  اـشاپ  نوسوط  دـمحا  هماـن  شواـچ ، یعلق  نسح 
.درک مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  تسام » يوزرآ 

زار و يافخا  رب  ناوارف  دیکأت  زا  سپ  درک و  راضحا  ار  هّلحم  ره  هدومزآ  راک  هدیمهف و  دارفا  زا  رفن  ود  یکی  بش  نامه  یعلق  نسح 
: دومن زاغآ  نخس  هنوگنیا  نآ ، نتشاد  موتکم  ياههار  حیرشت 

امـش نم و  يارب  یلو  تسا  تخـس  رایـسب  هچرگ  نآ  يارجا  ذاـفنا و  مدوـمن ، تفاـیرد  اـشاپ  نوـسوط  دـمحا  زا  ار  راتـشون  نیا  نم  »
.تسا يا  هبّقرتمریغ  تمعن  گرزب و  تراشب 

هّچب نز و  هنادنمتفارـش  یگدـنز  میبای و  ییاهر  تراسا  دـیق  زا  میرب و  راک  هب  ار  دوخ  شـالت  هداد ، مه  تسد  رد  تسد  همه  دـییایب 
« .مییامن مهارف  ار  دوخ 

نیا نایب  زا  سپ 
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.دومن تئارق  نارضاح  يارب  ار  نآ  نتم  هدروآ ، رد  ار  همان  همّدقم ،

: دنتفگ دنتخیر و  قوش  کشا  دندش و  يداش  رد  قرغ  شخب ، تّرسم  ِربخ  نیا  ندینش  زا  نارضاح 

!« تسا هدمآ  ام  غارس  هب  يا  هدنخرف  تراشب  گرزب و  تداعس  هچ  هو  »

: دنتشاد زاربا  دندروخ و  دنگوس  زار  نیا  نتشاد  هدیشوپ  يارب  هاگنآ 

ذاّختا يریبدت  میمصت و  ره  امـش  میناوتان ، حرط  هئارا  رظن و  راهظا  هنوگ  ره  زا  یـساّسح ، هدیچیپ و  عوضوم  نینچ  کی  دروم  رد  ام  »
« .مینک یم  يراکادف  شالت و  نآ  يارجا  يارب  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  ام  دینک ،

: تفگ شواچ  یعلق  نسح 

تقو نآ  رد  منک و  یم  نییعت  اـشاپ  نوـسوط  دـمحا  اـب  ار  یّـصاخ  تقو  هک  تسا  نیا  مهد  یم  هئارا  هطبار  نیا  رد  نم  هـک  یحرط  »
.منک یم  کیلش  ار  يریت  میتسه  نآ  رد  نآلا  هک  يا  هناخ  نیمه  زارف  رب  رّرقم 

يا هظحل  رد  نانآ  .دیراذگب  نایم  رد  اهنآ  اب  ار  زار  نیا  دینک و  توعد  هنایفخم  ار  دوخ  ناگیاسمه  دیدرگرب ، اجنیا  زا  نآلا  هک  امش 
راصح ياهوراب  اهجرب و  رد  دوجوم  نایباّهو  هب  دنراد ، رب  ار  دوخ  ياهحالـس  دـش  هدینـش  نم  هناخ  ماب  تشپ  زا  کیلـش  يادـص  هک 
يارب هچنآ  .دنامن  هدنز  یباّهو  رفن  کی  یّتح  راصح  لخاد  رد  هک  دننک  یعس  .دنـشکب  دنتفای  اج  ره  ار  یباّهو  ره  دنوش و  رو  هلمح 

.سب تسا و  نیمه  دنهد ، ماجنا  قیقد  هدش و  باسح  هک  دراد  ترورض  مدرم 

یم ییاهر  هودنا  مغ و  نیا  زا  هشیمه  يارب  دنوش و  یم  لیان  دوخ  دوصقم  دصقم و  هب  دنهدب  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  هفیظو  نیا  رگا 
« .دنبای

نیع يارجم  قیرط  زا  ناگدربمان  طّسوت  تشون و  ریز  حرش  هب  يا  همان  هاگنآ 
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.داتسرف اشاپ  نوسوط  دمحا  يارب  اقّرزلا 

اشاپ نوسوط  دمحا  هب  شواچ  یعلق  نسح  همان  نتم 

.دش لصاو  ناترکاچ  تسد  هب  امش  شخب  تّرسم  نامرف  مردتقم ! ياوشیپ  مرورس و  مراوگرزب ، تمعن  یلو  »

زا نوچ  .دنتـسه و  هانپ  مالـسا  هاشداپ  نآ  نارکیب  فاطلا  هدنمرـش  هّیناـمثع و  هّیلع  تلود  هدرورپ  کـمن  ناـمز  رید  زا  هنیدـم  یلاـها 
دنب رد  يراـتفرگ  یناـمثع و  تلود  زیمآ  راـختفا  ّتیعباـت  زا  جورخ  دـنزرو ، یم  قـشع  یناـمثع  تلود  هب  بلق  میمـص  لد و  قاـمعا 

.تسا یگرزب  هعجاف  دوخ  نارگید ، تیانج  تراسا و 

هک میداتسرف ، اه  هدنیامن  میتسج و  دادمتسا  ناشیا  نارتقا  تکوش  رابرد  زا  راب  نیدنچ  ناخ  میلس  ناطلـس  دهع  رد  ام  رذگهر  نیا  زا 
.دشن مهارف  نایباّهو  رگنایغط  هقرف  اب  ییور  رد  ور  طیارش  ناشیا  دهع  رد  هنافّسأتم 

.دندش میلست  نانآ  لباقم  رد  راچان  نیا  ربانب  دنتشادن ، ار  تاقییضت  هرصاحم و  لّمحت  تردق  نآ  زا  شیب  زین  یلاها 

يارـسترجه زا  رادرکدب  نانمـشد  ندنار  نوریب  يارب  شالت  .تسا  نانتما  نیرق  گرزب و  تمعن  ام  يارب  یمارگ  نامرف  نیا  زا  يوریپ 
.دومن میهاوخ  يزابناج  يراکادف و  يرصم  هاپس  زا  شیب  ام  ًاعبط  تسا و  هنیدم  یلاها  درف  درف  هفیظو  ربمایپ ،

.دنیآ درگ  یلع » رئب   » هقطنم رد  يرصم  هاپس  تعاس  نالفو  زور  نالف  رد  هک  میهاوخ  یم  امش  زا  اذل  و 

لخاد هب  دش  دهاوخ  زاب  اهنآ  يور  هب  هک  راصح  ِبرد  نآ  زا  دش ، هدینـش  گفنت  کیلـش  يادـص  هنیدـم  لخاد  زا  هک  يا  هظحل  رد 
.دنوش ریزارس  راصح 

یلاها .مزادرپ  یم  گنفت  کیلـش  هب  هتفر  ماب  تشپ  منک ، هدـهاشم  یلع  رابآ  هقطنم  رد  ار  ینویامه  رکـشل  هک  یماـگنه  بناـج  نیا 
عمق لتق و  ار  اهیباّهو  هتفر ، اهوراب  اهجرب و  هب  یهورگ  هتشگ ، رّرقم  هنایفخم  هک  يرارق  ساسا  رب  هنیدم 
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.درک دنهاوخ  تیاده  راصح  لخاد  هب  ار  ینویامه  رکشل  هدوشگ ، ار  راصح  ياه  هزاورد  رگید  یهورگ  دومن و  دنهاوخ 

هک تسا  نیا  تسا  ّمهم  هچنآ  .تسا  هدـیدرگ  میهفت  یلاها  درف  درف  هب  اهنآ  طّسوت  هدـش و  هداـهن  ناـیم  رد  مزـال  دارفا  اـب  ریبدـت  نیا 
.دننک ادیپ  روضح  یلع  رابآ  رد  رّرقم  زور  رد  هدش  نییعت  تعاس  رس  رد  هدرک ، فرص  ار  دوخ  ّمه  همه  ینویامه  رکشل 

یم همتاخ  ار  هضیرع  هتکن ، نیا  رب  دیکأت  اب  .دوب  دهاوخ  یپ  رد  هنیدـم  یلاها  يارب  یکانرطخ  رایـسب  ياهدـمایپ  تروص  نیا  ریغ  رد 
« .مهد

زا هدایپ  رفن  هراوس و 400  رفن   73 هدش ، رورـسم  دح  زا  شیب  یعلق  نسح  حیحـص  ریبدت  حیرـص و  خساپ  نیا  زا  اشاپ  نوسوط  دمحا 
زور رد  ات  تشاد ، لیسگ  یلع  رابآ  يوس  هب  يرصم ، رکشل  ياه  هدرکرـس  زا  فشاک » نامثع   » یهدنامرف تحت  ازج و  خیـش  بارعا 

.دنس رب  هدش  نییعت  شیپ  زا  هطقن  هب  نیعم  تعاس  رّرقم و 

دوب وا  یهدنامرف  تحت  رد  هک  ار  يروشحلس  زابرـس  نت   473 دوب ، یمزر  نونف  اب  انشآ  هدومزآ و  راک  نارـسفا  زا  هک  فشاک  نامثع 
همّظعم هّکم  تمس  هب  هرّونم  هنیدم  یتعاس  هس  هلـصاف  رد  هک  [ 34 « ] یلع رابآ   » هقطنم هب  رّرقم  تعاـس  نّیعم و  زور  رد  هداد ، تکرح 

.دیدرگ لصاو  تشاد  رارق 

: دنداد موتامتیلوا  هنوگنیا  هدومن ، راضحا  ار  هنیدم  یلاها  دندش ، علّطم  یلع  رابآ  هب  فشاک  نامثع  هاپس  لوصو  زا  هنیدم  نایباّهو 

اب دیوش ، حّلـسم  امـش  همه  تسا  مزال  میرب ، یمن  دوخ  اب  ار  امـش  هعفد  نیا  دینک ، رارف  ام  رانک  زا  امـش  تسا  نکمم  هکنیا  تهج  هب  »
.دینامب گنز  هب  شوگ  دوخ  ياه  هناخ  رد  يرایشه  يرادیب و  لامک 

رگا
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ام يرای  رد  رگا  .دیباتـشب و  ام  يرای  هب  گـنرد  یب  دـیاب  امـش  میدروخ ، تسکـش  يرـصم  هاپـس  لـباقم  رد  لاـحم -  ضرف  رب  اـم - 
« .تشاد دهاوخ  ناتیارب  یتخس  رایسب  دمایپ  دینک  یهاتوک 

: دنتشاد راهظا  اهنآ  خساپ  رد  هنیدم  یلاها 

رد ناوت  همه  اب  هک  میراد  هفیظو  ام  اذل  و  تسا ، راصح  نیا  رد  ام  يایـشا  لاوما و  دننک ، یم  یگدـنز  رهـش  نیا  رد  ام  دـنزرف  نز و  »
.میتسه دوخ  هّچب  نز و  هشیدنا  رد  ام  یلو  دیتسه ، ناتدوخ  رکف  رد  طقف  امش  .مینک  شالت  راصح  رهش و  زا  تظفاحم 

نادرم دنرب ، یم  امغی  هب  ار  ام  لاوما  .دنناد  یمن  ار  ام  نابز  زین  اهنآ  میرادن ، ییانـشآ  اهنآ  نابز  اب  ام  دتفیب ، اهکرت  تسد  هب  هعلق  رگا 
« .تسا يرگید  داژن  زا  اهنآ  داژن  اریز  دنرب ؛ یم  تراسا  هب  ار  ام  نانز  دنشک و  یم  ار  ام 

يارب یهورگ  دنتشگ و  ناور  یلع » رابآ   » يوس هب  اسآ  لیـس  یهورگ  دندش ، جراخ  هعلق  زا  یتحلـصم  خساپ  نیا  ندینـش  اب  نایباّهو 
.دندنام یقاب  راصح  لخاد  رد  حّلسم  يرگید  هورگ  دندش و  نییعت  یلاوَع  اُبق و  ياهرگنس  زا  تظفاحم 

نامیا یب  دوعس  هاپس  رد  شردارب  زین  نایـضم و  نب  يادب  هک  دندوب  رفن  رازه  راهچ  دندش ، رو  هلمح  یلع  رابآ  يوس  هب  هک  ینایباّهو 
.دندوب

تبالص اذل  دوش و  يور  ایور  راّرج  رکـشل  کی  اب  دناوت  یمن  يرفن  هاپـس 473  کی  هک  درک  ساسحا  رما  يادتبا  رد  فشاک  نامثع 
: تفگ یم  دوتس و  یم  تلود  نید و  ربارب  رد  ار  نانآ  يزابناج  يزابرس و  درک و  یم  دزشوگ  اهنآ  هب  ار  شهاپس  تعاجش  و 

دیاب ام  هک  يراک  اهنت  زورما  .دنا  هدروآ  ایند  هب  يزور  نینچ  يارب  ار  ام  ام ، ناردام  ناتسود ! »
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.تسا یجراخ  نانمشد  دیلپ  تسد  زا  مالسا  یمارگ  لوسر  يارس  ترجه  يزاساهر  میهد  ماجنا 

، تسا ناطیـش  اهنآ  روای  رای و  رگا  .دنتـسه  وسرت  لدزب و  اهنآ  فئاخ » نئاخلا   » مکح هب  یلو  تسا  داـیز  اـم  نانمـشد  دادـعت  هچرگ 
.دشاب یم  ناّنم  قلاخ  نارکیب  فاطلا  ادخ و  ربمایپ  ّصاخ  تایانع  ام  نابیتشپ 

رو هلمح  لدزب  نمـشد  يوس  هب  هداـهن ، صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  لـباقان  ناـج  مینک و  ظـفح  ار  دوخ  يدرمیاـپ  تبالـص و  رگا  اـم 
.دنک میهاوخرب  نب  هشیر و  زا  ار  نامیا  نید و  نمشد  هدروآرد ، زازتها  هب  ار  يزوریپ  مچرپ  نامگ  یب  میوش ،

راسخر رب  کشا  لیـس  هتـشادرب ، شیاین  هب  تسد  ام  يزوریپ  هبلغ و  يارب  یهانپ ، تلاسر  مرح  رانک  رد  کـنیا  هنیدـم  مولظم  یلاـها 
.دننک یم  يرای  ياضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رضحم  زا  دنزاس و  یم  ناور  دوخ 

یب .دنـشاب  هدیـسر  تداهـش  هب  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  دنتـسه  یـسک  دننامه  دنـشونب ، تداهـش  تبرـش  دربن  نیا  رد  هک  یناسک 
.دنا هتساخرب  امش  ياشامت  هب  العا  ألم  نانکاس  ادهـش و  هبّیط  حاورا  .دوب  دهاوخ  ناشلاح  لماش  راگدرورپ  ترفغم  تمحر و  نامگ 

مرگلد یهلا  تایانع  هب  اّکتا  اب  نامزرمه ، يا  ناه ! .تسا  سب  ام  يزوریپ  ترـصن و  يارب  اهنآ  یناحور  تاـیانع  يونعم و  تاـهّجوت 
رد نمـشد  راگزور  زا  رامد  دیروآرب و  ریبکت  گناب  ادص  کی  لدکی و  .دیزاتب  نوبز  نمـشد  يوس  هب  هتخآ  ياهریـشمش  اب  دـیوش ،

.دیروآ

« .شیپ هب  ناقشاع  يا  .دیوش  ناور  نم  لابند  هب  ربمایپ  ادخ و  ناگتفیش  امش  منک ، یم  تکرح  امش  شیپاشیپ  نم  کنیا 

يوس هب  نایژ  ریش  نوچ  ریبکت ، گنابلگ  اب  دیحوت  رکشل  دومن و  قیوشت  ار  يرـصم  ناروالد  یـسامح ، حیاصن  نیا  اب  فشاک  نامثع 
نمشد
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نوبز نمشد  نوخ  اب  ار  یلع  رابآ  يازفا  حور  تشد  دنتشاد و  هگن  هتخورفارب  ار  گنج  شتآ  مامت  تعاس  .دندرب 5  هلمح  نامیا  یب 
: تسا هتفگ  رعاش  هک  .دنتخاس  نوگلگ 

« .میتسارایب دوخ  نانمشد  نوخ  اب  خرس  ياه  هلال  ياج  هب  ار  نوماه  تشد و  هک  تسا  دربن  دمایپ  نیا  »

حیجرت رارق  رب  ار  رارف  یگمه  درواین و  تمواقم  بات  هناعاجش  ياهشروی  هناریلد و  ياه  هلمح  نیا  لباقم  رد  نمشد  نییآ  دب  رکـشل 
دندرب و هانپ  نابرق  یلاوع و  ياهزیرکاخ  هب  دندید  هتسب  ار  راصح  ياه  برد  نوچ  .دندرک  ینیشن  بقع  هرّونم  هنیدم  يوس  هب  هداد ،

.دندش هدنکارپ  ابق  هدکهد  يوس  هب  رتوبک  هجوج  دننامه 

حتف اب  یلع  رابآ  رد  دوخ  هاگرارق  هب  دندروآ و  رد  اپ  زا  دنتفای  ار  مادک  ره  دندرک و  لابند  ار  اهنآ  يدایز  رادقم  هب  يرـصم  نایهاپس 
.دنتشگزاب هبلغ  و 

هاپس زا  ینابیتشپ  هب  هدماحا »  » طّسوت هنیدم  هرصاحم  ندش  رتگنت  زا  يرصم و  نایهاپس  تبالص  تعاجش و  هدهاشم  زا  ایقـشا  ياسؤر 
.دنتفشآرب تخس  نامثع  هاپس  اب  ییورایور  زا  يرصم ،

: هک دنداد  موتامیتلوا  اهنآ  هب  دندناوخ و  ارف  ار  یعلق  نسح  راّیط و  دّمحم  حالف ، دّمحم  نوچ : هنیدم ، لها  نارس  رذگهر  نیا  زا 

يراـکمه يارب  رگا  .دـش  میهاوخ  رو  هلمح  كرت  هاپـس  يوس  هب  یگنج  درم  رازه  هدراـهچ  زا  لّکـشتم  دـنمورین  هاپـس  کـی  اـب  اـم  »
هلمح یلع  رابآ  يوس  هب  سپس  مینارذگ ، یم  غیت  مد  زا  ار  امـش  تسخن  دیزروب ، لّلعت  هدش ، لّسوتم  یهاو  ياهرذع  هب  ام  اب  ندرکن 

.میوش یم  رو 

او امـش  نییآ  بهذم و  رد  دـیدرت  کش و  هب  ار  ام  امـش  لامعا  زا  یخرب  یلو  دـینک  یمن  یهاتوک  يراکمه  تعاطا و  زاربا  رد  امش 
.دراد یم 

دیاب امش 
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« .دیزاس هدروآرب  ار  ام  ياه  هتساوخ  همه  دینک و  دای  دنگوس  ام  لباقم  رد  کیاکی 

لـصاح رطاخ  نانیمطا  هنیدـم  یلاها  یهارمه  يراـکمه و  دروم  رد  دـش و  دـقعنم  رهاـظ  تروص  هب  يراـکمه  ناـمیپ  کـی  هاـگنآ 
.دوب تاشامم  يور  زا  يربج و  تروص  هب  هنیدم  یلاها  فرط  زا  يراکمه  لوق  نیا  .دیدرگ 

یلع رابآ  هب  عقوم  نآ  ات  هک  ازج » خیـش   » هب ار  يرگید  و  فشاک » ناـمثع   » هب ار  یکی  دـمآ ؛ رد  ریرحت  هتـشر  هب  هماـن  ود  نآ  زا  سپ 
.دندومن لاسرا  دوب ، هدیسر 

یکی هکنیا  زج  دوب ، نومـضم  کی  هب  ود  ره  دش ، هداتـسرف  اقرز  نیع  يارجم  قیرط  زا  هنیدم  یلاها  زا  نت  ود  طّسوت  هک  همان  ود  نیا 
.دوب یکرت  نابز  هب  يرگید  یبرع و  هب 

: دوب نینچ  باقلا -  فذح  زا  سپ  دوب -  هدش  لاسرا  فشاک  نامثع  هب  باطخ  یکرت  نابز  هب  هک  يا  همان  نتم 

دهاوخ هدوشگ  هدـش ، رّرقم  ام  نایم  رد  هک  يداد  رارق  ساسا  رب  امـش ، رکـشل  يور  هب  هرّونم  هنیدـم  هعلق  ياهرد  تعاس  نـالف  ادرف  »
.دش

ماع لـتق  ار  هنیدـم  یلاـها  همه  دـش و  دـهاوخ  مولعم  ناـیباّهو  ياهـسوساج  طّـسوت  داد  رارق  نیا  دـیراد ، اور  ریخأـت  هحماـسم و  رگا 
دوخ مزب  رد  میسانشن و  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  تسا  نکمم  تسه و  شیب  مک و  اهنآ  نارادفرط  زا  ام  نایم  رد  زونه  اریز  درک ؛ دنهاوخ 

.میهد ياج 

، هتخاـس اـهر  نمـشد  دـیلپ  تسد  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هرجهلا  راد  دـیرادن ، اور  هحماـسم  نیرتکچوک  هنیمز  نیا  رد 
« .دینک داشلد  ار  ناشنادنزرف  نانز و  هنیکّسلاراد و  نانکاس 

زا سپ  دیسر ، فشاک  نامثع  تسد  هب  بش  همین  یلاوح  رد  همان  نیا 
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: تفگ اهناسر  همان  هب  نآ  نومضم  زا  عالّطا 

ییاهر تراسا  دـنب  زا  قح  ترـضح  يرای  هب  دـید و  دـیهاوخ  هعلق  ياهرد  لباقم  رد  ار  ام  هدـش ، نییعت  تعاس  سأر  ادرف  هَّللاءاشنا  »
« .تفای دیهاوخ 

.تشاد دهاوخ  لیسگ  گنرد  یب  ار  ازج  خیش  نایهاپس  يرصم و  نایهاپس  نّیعم  تقو  رد  هک  درک  دیکأت  و 

یگمه هنیدم  یلاها  دنداد و  تراشب  هنیدم  یلاها  هب  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب  اقرز  نیع  يارجم  قیرط  زا  هنیدم  لها  ناگدـنیامن  هاگنآ 
.دندومن تحارتسا  باوخ و  كرت  حبص  ات  دنتخود و  یلع  رابآ  يوس  هب  ار  دوخ  ناگدید  هتشگ ، حّلسم  دوخ  ياه  هناخ  رد 

ار ایقشا  ياه  هدرکرس  دنتخاس و  رام  رات و  ار  یباّهو  ياهودنامک  گنفت  پوت و  کیلـش  اب  مد  هدیپس  ماگنه  هب  فشاک  نامثع  هاپس 
.دندش کیدزن  تشاد  مان  هّیربنع »  » هک هنیدم  راصح  ياه  برد  زا  یکی  هب  ماجنارس  دنداد و  يرارف 

رب رّرقم  تعاس  رد  شواچ  یعلق  نسح  دـنتفرگ و  رارق  هعلق  راصح  ربارب  رد  ریظن  یب  تبالـص  تعاجـش و  اب  يرـصم  یهاشداپ  هاـپس 
تکرح یگنج  تاودا  اـب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  هنیدـم  یلاـها  یلبق ، تاـمیلعت  ساـسا  رب  .درک  کیلـش  يریت  شا  هناـخ  ماـب  زارف 

هب لد  هداهن ، فک  رب  ناج  هک  يدرمناوج  نایم  نیا  رد  .دندرک  عنم  يرـصم  هاپـس  اب  ییور  رد  ور  زا  ار  هعلق  یباّهو  نانابهگن  هدومن ،
راظتنا رد  دنتفرگ و  رگنـس  راصح  ياهراوید  تشپ  رد  يرـصم  هاپـس  یتّدم  اذل  و  دشن ، تفای  دیاشگب  ار  هّیربنع  هزاورد  دـنزب و  ایرد 

.دنتسشن هزاورد  ندش  زاب 

، دندش یم  رو  هلمح  فشاک  نامثع  هاپس  فرط  هب  دندمآ و  یم  درگ  ابق  یلاوع و  یحاون  رد  دوجوم  یباّهو  نایهاپس  رگا  انثا  نیا  رد 
لیلد هب  يرصم  هاپس -  نامگ  یب 
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.دندش یم  هتشک  نالک  درُخ و  درم و  نز و  زا  هنیدم  یلاها  همه  دندروخ و  یم  تسکش  تارفن -  یمک 

پوت و هتـسویپ  اهوراب  اهجرب و  زا  هزاورد ، ندش  هدوشگ  هعلق و  هب  يرـصم  هاپـس  ندش  کیدزن  زا  يریگولج  يارب  یباّهو  نانابهگن 
.دندرک یم  باترپ  گنفت 

یم ورف  ناراب  رابگر  نوچ  هک  گنفت ، پوت و  هب  انتعا  نودـب  دـنداهن و  صالخا  قبط  رب  ار  دوخ  ناـج  هنیدـم  نارگراـثیا  زا  یهورگ 
هحاـنم نادـیم  هب  دـندومن و  تیادـه  هعلق  لـخاد  هب  ار  يرـصم  نایهاپـس  دـندوشگ و  ار  هزاورد  دنتفاتـش و  هزاورد  يوس  هب  تخیر ،

.دندروآ

هزاورد دنداد و  ياج  مکحتسم  ياههاگهانپ  رد  ار  ازج  خیش  نایودب  يرصم و  ناراوس  نمـشد ، رطخ  زا  نانآ  تظفاحم  يارب  هاگنآ 
.دندرک ورین  تساوخرد  اشاپ  نوسوط  دمحا  زا  دنتسب و  ار  هّیربنع 

درم رازه  هس  زا  لّکشتم  يرکشل  دیدرگ و  رورسم  ّدح  زا  شیب  هنیدم ، راصح  نورد  هب  نایهاپس  دورو  ربخ  ندینش  زا  نوسوط  دمحا 
يرای هب  داد و  بیترت  رـصم  شترا  رادمان  ياه  هدرکرـس  زا  تراپانب ، هرارـش و  کیب ، نیـسح  ولغوا ، میعز  یهدـنامرف  تحت  یگنج 

.داتسرف فشاک  نامثع 

یهدنامرف داتس  رداچ  هاگنآ  دندیسر و  هنیدم  هیحان  هب  هاتوک  یتّدم  رد  دندومن و  تفاسم  ّیط  تفگـش  یتعرـس  اب  هدش  دای  نایهاپس 
.دندرک بصن  هنیدم  راصح  نوریب  رد  ار 

هک دـش -  ازج  خیـش  فشاک و  ناـمثع  نایهاپـس  بلق  تّوق  بجوم  یفرط  زا  يرـصم ، رکـشل  هدـشن  ینیب  شیپ  هنوگرـضخ و  دورو 
هک دش  ینایباّهو  دیدش  ینارگن  رطاخ و  شیوشت  بجوم  یفرط  زا  و  دندوب -  هجاوم  هقوذآ  دوبمک  اب  هدش و  هنیدم  دراو  لبق  يدنچ 

زا یگمه  هک  دندوب ، هتفرگ  رگنس  ابق  یلاوع و  نابرق ، فارطا  ياهزیرکاخ  رد 
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.دنتخیرگ هقطنم 

يرـصم روشحلـس  نازابرـس  طّسوت  راصح  فارطا  همه  دـندرک  هدـهاشم  هک  یماگنه  دـندوب ، نّصحتم  هعلق  لخاد  رد  هک  یناـیباّهو 
ار نابرق  یلاوع و  نانیشن  رگنس  یباّهو ، ياه  هدرکرس  رگید  دوعس و  نب  هَّللادبع  دوعس و  شردارب  نایضم ، نب  يادب  هدش ، هرـصاحم 
داـنع و رثا  رد  .دـمآ  دـهاوخن  ناـشکمک  هب  ییورین  رگید  هک  دـندش  نئمطم  یتـقو  یّتـح  ناـنآ  .دـندرک  رارف  هـقطنم  زا  دنتـشادرب و 

دروم گنفت  پوت و  موادـم  کیلـش  اب  ار  يرـصم  هاپـس  هنیدـم و  یلاها  دـنداد و  همادا  دربن  گنج و  هب  مه  زاب  دنتـشاد  هک  یتجاجل 
.دنداد رارق  ءاذیا 

لوغ ياهپوت  دوب ، هتفای  ترهـش  تراپانب »  » هب شتبالـص  تعاجـش و  رثا  رد  هک  اغآ » دمحا   » مان هب  يرـصم  ّربدم  ناهدنامرف  زا  یکی 
دش هّجوتم  یتقو  وا  .داد  رارق  اهپوت  رابگر  ریز  يدامتم  یتّدم  ار  هعلق  دومن و  رقتسم  هنیدم  بونج  رد  علس »  » هوک هّلق  زارف  رب  ار  رکیپ 

ار هعلق  هدرک ، رفح  یلاناک  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندرک و  تروشم  شواچ  یعلق  نسح  اـب  دور  یمن  شیپ  راـک  زین  قیرط  نیا  زا  هک 
.دنیامن رجفنم 

دروم دنراذگب ، نیمز  رب  ار  دوخ  ياهحالـس  رگا  هک  دنداد  ماغیپ  دنداتـسرف و  نایباّهو  دزن  ار  يردـیحلادوع »  » مان هب  یـصخش  هاگنآ 
.دنورب دنناوت  یم  دنشاب  لیام  هک  اج  ره  هب  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  ناما  وفع و 

یفّرعم اهنآ  هب  ار  لاناک  رفح  هطقن  درک و  قیوشت  دربن  همادا  هب  ار  نایباّهو  دوب ، دوعـس  نبا  نارادـفرط  زا  ناـهن  رد  هک  يردـیحلادوع 
.دنهد رارق  پوت  باترپ  دروم  صوصخب  ار  هطقن  نآ  هک  درک  دیکأت  دومن و 

دوش لیطعت  لاناک  رفح  هک  داد  روتسد  دش ، علّطم  هعقاو  نیا  زا  تراپانب  اغآ  دمحا  هک  یماگنه 
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.ددرگ رفح  اشاپ  دّمحم  ماّمح  رانک  رد  عقاو  مکحتسم  جرب  يوس  هب  يرگید  لاناک  و 

نآ زا  زین  اغآ  دـمحا  یّتح  هک  تفای  ماجنا  هنایفخم  يردـق  هب  تفرگ و  ماجنا  شواچ  یعلق  نسح  دیدحالـص  اب  زین  لاـناک  نیا  رفح 
.دشن علّطم 

هد نوتـس  کی  هک  درک  داجیا  یعیـسو  هرفح  داتـسرف و  اوه  هب  ار  نایباّهو  مکحتـسم  جرب  تفرگ ، ماجنا  لاناک  نیا  رد  هک  يراـجفنا 
.درذگب نآ  نایم  زا  تسناوت  یتحار  هب  يرفن 

ود هورگ  کی  یلو  دنتفای ، هار  هعلق  لخاد  هب  دندرک و  روبع  لاناک  نیا  زا  يرـصم  یهاشداپ  هاپـس  نارگراثیا  زا  رفن  رازه  دودـح  رد 
يریگولج اهنآ  تفرـشیپ  زا  هچناپت  گنفت و  اب  دـنتفرگ و  رگنـس  اهنامتخاس  تشپ  رد  دنتـسب و  اهنآ  رب  ار  هار  ناـیباّهو  زا  يرفن  رازه 

.دندرک

رگنـس اجنآ  رد  دنروآ و  رد  دوخ  فّرـصت  هب  ار  اشاپ  دّمحم  زیلاج  دنتـسناوت  هدش  دای  نارگراثیا  یموب ، ناییادـف  قیوشت  عیجـشت و  اب 
.دش یمخز  رفن  کی  دیهش و  رفن  کی  طقف  هناعاجش ، يریگرد  نیا  رد  .دنریگب 

متخ کیراب  گنت و  هچوک  کی  هب  زیلاج  نیا  یلو  تخادنا ، نایباّهو  لد  رد  یبیجع  بارطـضا  تشحو و  زیلاج  نیا  فّرـصت  هچرگ 
یمکحتـسم رایـسب  يوراب  جرب و  هاگرذگ  نیا  فرط  ود  رد  دوب و  دودـسم  مکحم  ياهّدـس  اب  هچوک  نیا  فرط  ود  ره  هک  دـش  یم 

.دش یم  تظافح  نانابهگن  طّسوت  هک  تشاد  رارق 

نیا .دنتفرگ  رارق  یکانرطخ  رایـسب  ّتیعقوم  کی  رد  دندوب ، هتفر  شیپ  اشاپ  دّـمحم  زیلاج  ات  هک  يزابناج  نارگراثیا  رذـگهر  نیا  زا 
اب فکرب  ناج  نامرهق  کی  هک  دندوب ، هراچ  هار  لابند  هب  دندرک و  گنرد  زیگنا  هرطاخم  هطقن  نیا  رد  یتّدم  فک  رب  ناج  نایئادف 
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.دیناسر تکاله  هب  مد  رد  ار  وراب  نانابهگن  دیناسر و  لّوا  يوراب  هب  ار  دوخ  زیخ  کی  اب  تشادرب و  زیخ  يردیح  تلوص 

.دنتخیرگ هقطنم  زا  هداتفا ، تشحو  هب  تشاد ، مان  هشیشد » شیورد   » هک نامرهق ، نیا  تداشر  هدهاشم  اب  اهوراب  رگید  نانابهگن 

اهیباّهو رب  یمومع  جیسب  کی  اب  هدمآ ، تریغ  هب  دندوب ، هدنام  نادرگرس  ناریح و  اشاپ  دّمحم  زیلاج  رد  هک  يرگراثیا  نایئادف  رگید 
.دندیرب رس  دنفسوگ  نوچ  ار  اهنآ  همه  هدرب ، موجه 

نارگزواجت زا  هنیدم  یلاها  صیخشت  هک  دش ، رو  هلعـش  نانچنآ  يودب ، نارگدادما  يرـصم و  يدعب  نایهاپـس  دورو  اب  گنج  شتآ 
هتخانـش زاب  اهیباّهو  زا  ات  دنداهن  رـس  رب  يزابرـس  هالک  هنیدم  يوجمزر  یلاها  اذل  .دش و  نکمم  ریغ  اهیودب  اهیرـصم و  يارب  یباّهو 

.دنوش

.دندشن ناما  وفع و  راتساوخ  تقامح  تهافس و  يور  زا  هدیزرو ، رارصا  دوخ  تجاجل  دانع و  رد  دیلپ  نایباّهو 

هب اذـل  و  دـنرادن ، ار  دـیحوت  هاپـس  ربارب  رد  تمواقم  تردـق  زگره  هک  دـندید  نایباّهو  يزیرنوخ ، گنج و  يداـمتم  یتّدـم  زا  سپ 
.دندومن ناما  وفع و  ياضاقت  هدرب ، هانپ  اهجرب 

ناکدوک نانز و  رب  هک  یبارطـضا  تشحو و  تهج  هب  ًاعبط  دوب و  هدـش  رپ  رادرکدـب  نایباّهو  ياه  هشال  اب  راصح  لـخاد  ياـج  همه 
یتعاس دنچ  هلصاف  ات  ار  اهنآ  هک  دیدرگ  رّرقم  دش و  هتفریذپ  یلاها  فرط  زا  اضاقت  نیا  .دندرب  هانپ  ناما  وفع و  هب  دوش ، یم  ضراع 

هدهع رب  ّتیرومأم  نیا  يرـصم  ناهدنامرف  نایم  رد  .دنوش  جراخ  هنیدم  یلاها  سر  ریت  زا  هک  يروط  هب  دـنربب ، ظفحلا  تحت  هنیدـم 
هدش حالس  علخ  هدنهانپ و  نایباّهو  تشادرب و  دوخ  هارمه  هب  هراوس  مزال  رادقم  هب  وا  دش و  هداهن  فشاک  نامثع 
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.درب نوریب  هنیدم  زا  ظفحلا  تحت  ار 

فـشاک نامثع  نتـشک  اب  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  ناشندوب ، حالـس  یب  مغر  یلع  دندیـسر ، ضیَرع »  »ُ هقطنم هب  هک  یماگنه  نایباّهو 
.دنیامن شوماخ  ار  دوخ  نورد  شتآ 

تخادرپ و دربن  گنج و  هب  نایباّهو  اب  دوب ، شرایتخا  تحت  رد  هک  ینایهاپـس  اب  نانآ ، دیلپ  راکفا  ندش  المرب  زا  سپ  فشاک  نامثع 
(. .ه  1227( .دندش رارف  هب  ّقفوم  اهنآ  زا  رفن  تفه  اهنت  .دینارذگ  ریشمش  مد  زا  ار  اهنآ  همه 

ياهگنج يانثا  رد  اهنآ  همه  هک  دیـسر ، یم  رفن  رازه  هدراهچ  هب  دوب  هدرامگ  هنیدـم  هعلق  ینابهگن  يارب  دوعـس  هک  ینایباّهو  دادـعت 
.دوب موسوم  یلبنح » دمحا  : » هب اهنآ  زا  یکی  هک  رفن ، تفه  زج  هب  دندیسر ، تکاله  هب  یپایپ 

.درک یم  شاعم  رارما  یبّنلادجـسم  لخاد  رد  هقف  ملع  سیردت  اب  ینالوط  نامز  تّدم  دوب و  هرّونم  هنیدـم  نارواجم  زا  یلبنح  دـمحا 
رد ار  داحلا  رفک و  هار  داد و  داب  رب  ار  شنامیا  نید و  زیزعلادبع ، نبدوعـس  تعیب  اب  داتفا و  شناج  رب  هاج  ّبح  يالب  تیاهن  رد  یلو 

.تفرگ شیپ 

اجنآ رد  یلو  دیناسر ، هّیعرد  هب  ار  دوخ  يراجنهان  رایـسب  عضو  هب  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  ضیَرع »  »ُ هبراحم زا  هچرگ  دیلپ  نئاخ  نیا 
.دیسر تکاله  هب  مینک  یم  نایب  ریز  رد  هک  یحرش  هب  داد و  ول  ار  دوخ 

ربمایپ رّطعم  هضور  رّهطم و  مرح  ترایز  دـصق  هب  دومن و  تکرح  ردـب  هقطنم  زا  ناـشخرد ، ِيزوریپ  نیازا  سپ  اـشاپ  نوسوطدـمحا 
یلع دّمحم  شردپ  روضح  هب  ار  هنیدم  سّدقم  رهـش  كرابم  دـیلک  درک و  تمیزع  هرّونم  هنیدـم  يوس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

تاودا ورین ، لماح  یتشک  اب 28  زین  اشاپ  یلع  دّمحم  تکرح ، نیا  اب  نامزمه  .داتسرف  اشاپ 
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تسد زاار  هرّونم  هنیدم  سّدقمرهشدادرتسا  ّتیفیکودیلک  لوصو  گنرد  یب  هاگنآ  وا  .دش  دراو  هّدج  ردنب  هب  یماظن  رازبا  یگنج و 
.داد شرازگ  لوبناتسا -  هب  ینامثع -  تفالخ  زکرم  هب  طسب ، حرش و  اب  گنهرف  یب  جراوخ 

گنهرف یب  يایقشا  تسد  زا  همظعم  هبعک  دادرتسا 

كاپ كاخ  زا  نانآ  جارخا  یباّهو و  رگزواجت  ياه  هقرف  عمق  علق و  شخب  تّرسم  ربخ  زا  هّدج ، هب  دورو  هظحل  رد  اشاپ  یلع  دّمحم 
، دیآرب زین  همّظعم  هّکم  دادرتسا  ددص  رد  هک  دش  بجوم  زیگنا  تجهب  ربخ  نیا  دش و  هاگآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارـس  ترجه 

هاپس يایاقب  ندرک  جیسب  هنیدم و  زا  يرکشل  مازعا  هب  تشاد و  لیسگ  هّدج  زا  کیب  یفطصم  یهدنامرف  هب  يراّرج  رکشل  ور  نیا  زا 
.داد نامرف  همّظعم  هکم  يوس  هب  يرصم 

شردارب و  نایـضم » نب  يادـب   » هاپـس اب  هار  يانثا  رد  دومن ، تکرح  هرّونم  هنیدـم  زا  اشاپ  نوسوط  دـمحا  یهدـنامرف  هب  هک  يرکـشل 
، دوب هدش  لیسگ  هّدج  زا  شردپ  طّسوت  هک  یهاپس  اب  هاگنآ  .دنکرب  نب  هشیر و  زا  ار  اهنآ  همه  یتخـس  دربن  یط  هدش ، هجاوم  دوعس 
هب هّکم  ياهیباّهو  ياـیاقب  ماجنارـس  هک  درک  ینـشن  بقع  رارف و  هب  روبجم  ار  ایقـشا  ياـههورگ  هناریلد  هلمح  کـی  اـب  دـش و  دـّحتم 

.دندرب هانپ  میمعز »  » مکحتسم هاگرارق 

یعیبط ّتیعقوم  هانپ  رد  دـندنبب و  ار  یـشیجلا  قوس  هاگرارق  نیا  ياههار  هک  دوب  نیا  میمعز  هاگرارق  هب  ندرب  هانپ  زا  نایباّهو  فدـه 
عقوم رد  هدز ، نوخیبش  ینویاـمه  رکـشل  هب  يدـنچ  زا  ره  .دنـشاب و  ناـما  رد  اـشاپ  یلع  دّـمحم  زوریپ  رکـشل  موجه  زا  هاـگرارق  نیا 

.دنریگ سپ  زاب  ار  همّظعم  هّکم  دنوش و  دّحتم  هّیعرد  نایباّهو  اب  بسانم 

يروالد تعاجش و  اب  هّدج ، هب  هدش  مازعا  ِيرصم  رکشل  هدنامرف  کیب  یفطصم 
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.دش مهاوخن  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  منکن  عمق  علق و  میمعز  هاگرارق  زا  ار  دیلپ  نایباّهو  ات  هک  درک  دای  دنگوس  دوخ  ریظن  یب 

میکحت لوغـشم  هک  ار ، نوبز  یباّهو  رازه  تفه  دادعت  دوخ  هناریلد  هلمح  اب  تشادرب و  دوخ  اب  فکرب  ناج  ییادـف  نت  لهچ  هاگنآ 
.دومن ریخست  طبض و  ار  مکحتسم  هعلق  نیا  داد و  يرارف  میمعز  هاگرارق  زا  دندوب ، دوخ  ّتیعقوم 

فئاخ نمشد  تسد  زا  فئاطلرپ  فئاط  دادرتسا 

هب هتسارآ  يرکشل  اب  اشاپ  یلع  دّمحم  یـشیجلا ، قوس  طاقن  میکحت  میمعز و  هاگرارق  همّظعم و  هّکم  لماک  ریخـست  طبـض و  زا  سپ 
.دش بایفرش  همّظعم  هکم  سّدقم  رهش  هب  درک و  تکرح  هّدج  ردنب  زا  دوخ  یهدنامرف 

.تشامگ تّمه  دنمورین  يرکشل  زیهجت  هب  نآ  نمض  رد  دروآرد و  دوخ  ریخست  هب  ار  فئاط  راصح  دوخ ، ریسم  رد  وا 

زا همّظعم  هّکم  دادرتسا  هدهاشم  زا  تشاد ، هدهع  رب  ار  فئاط  تراما  هّیعرد ، خیش  زیزعلادبع ، نبدوعس  فرط  زا  هک  یقیاضم  نامثع 
راصح ریخـست  طبـض و  يارب  رامـش  زا  نوریب  يرکـشل  زیهجت  نایـضم و  نب  يادـب  هب  هتـسباو  ياههورگ  عمق  علق و  ایقـشا و  شوغآ 

.داهن نابایب  هب  رس  هتخیرگ  فئاط  راصح  زا  تشادرب و  ار  دوخ  نادنزرف  رسمه و  فئاط ،

کیب یفطصم  یهدنامرف  هب  اشاپ  یلع  دّمحم  فرط  زا  هک  يرصم ، هناهاش  رکـشل  لابقتـسا  هب  عضو  نیا  هدهاشم  اب  زین  فئاط  یلاها 
.دندرک میلست  وا  هب  ار  رهش  راصح  دنتفاتش و  دوب ، هدش  لیسگ 

درک زاربا  يا  هژیو  تیانع  فئاط  لها  دروم  رد  زین  وا  دش ، شرازگ  اشاپ  یلع  دّمحم  هب  فئاط  یلاها  هنالقاع  هویـش  نیا  هک  یماگنه 
اهمتس و اهملظ ، زا  .داد  رارق  دّقفت  دروم  ار  رهش  یلاها  دمآ و  فئاط  راصح  هب  ًاصخش  و 
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شزاون یبسانم  نایب  اب  ار  رهـش  یلاها  زا  کی  ره  دومن و  فّسأت  زاربا  دوب ، هدیـسر  فئاط  یلاها  هب  یباّهو  يایقـشا  زا  هک  ییاـهتناها 
تکوش دجم و  يوگاعد  دننک و  یگدنز  شیاسآ  ّتینما و  لامک  رد  دنزادرپب و  دوخ  راک  بسک و  هب  هک  درک  هیـصوت  اهنآ  هب  .داد 

.دنشاب يزاغ » دومحم  ناطلس   » ناهج هاشداپ 

رد دمآرب و  فئاط  ای  هّکم  هب  هلمح  ددص  رد  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  بارعا  زا  يدادـعت  یقیاضم  نامثع  هاتوک ، یتّدـم  زا  سپ 
.دز ودرا  لیس »  » هاگرارق

هب ار  ناگمه  دندرک و  یتخـس  دربن  هک  دومن  مازعا  هقطنم  هب  ار  يدـنمورین  هاپـس  دـش و  هاگآ  ییاذـیا  تکرح  نیا  زا  یهاشداپ  هاپس 
.دنداد تسکش  ار  نایباّهو  تیاهن  رد  دنتشاد و  او  بّجعت 

فئاط هدیدمتس  مدرم  دنتخاس و  هتشپ  اه  هتشک  زا  هک  دش  دایز  يردق  هب  نایباّهو  ياه  هتشک  دادعت  دیشک و  ازارد  هب  لیـس »  » گنج
.دندش رورسم  تیاهن  یب  رگزواجت ، نایباّهو  زا  ماقتنا  ذخا  رد  دوخ  ّتیقفوم  زا 

لیکشت ار  ییاه  هّپت  دش و  هتـشابنا  رگیدکی  يور  رب  نایباّهو  ياه  هتـشک  دنامن و  یقاب  هدنز  یباّهو  چیه  دربن  هنحـص  رد  هک  اجنآ  زا 
.تسا هدش  لصاو  كرد  هب  زین  یقیاضم  نامثع  هک  دندرک  رّوصت  مدرم  دنداد ،

، دنام دهاوخن  هدنز  ایقشا  زا  رفن  کی  یّتح  هک  دوب  هدیمهف  دوب و  هدرک  ینیب  شیپ  ار  گنج  هجیتن  هک  یماگنه  یقیاضم  نامثع  یلو 
.درب هانپ  شهار  رس  رد  يراغ  هب  نایرع  تخل و  هدروآرد ، ار  شدیلپ  هماج  شناج ، سرت  زا 

اـشاپ یلع  دّمحم  رـضحم  هب  ناشخرد ، يزوریپ  نیا  هب  نتفگ  تینهت  کیربت و  دصق  هب  نایودـب  زا  یهورگ  نینوخ ، دربن  نیا  زا  سپ 
یکی دندوب ، مزاع 
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: تفگ وا  هب  تسا ، هتسشن  راغ  هناهد  رد  هک  درک  هدهاشم  ار  ینایرع  تخل و  درف  راغ ، نآ  رانک  زا  روبع  ماگنه  هب  اهنآ  زا 

».؟ يا هدش  نایرع  تخل و  هنوگنیا  ارچ  و  یتسیک ؟ وت  »

: تفگ خساپ  رد  وا 

ات مناج  تاجن  يارب  مدروخ ، تسکـش  اشاپ  یلع  دّـمحم  ربارب  رد  لیـس  گنج  رد  متـسه ، فئاط  قباـس  یلاو  یقیاـضم  ناـمثع  نم  »
.متخیرگ اجنیا 

هب ینک ، مهارف  میارب  راوهار  رتش  کی  اب  یندیـشون  یکاروخ و  ّداوم  يرادـقم  ما ، هدـش  راچد  هک  یماد  نیا  زا  نم  تاـجن  يارب  رگا 
اطع وت  هب  شیوخ  هتـسجرب  ّتیـصخش  نایاش  دوخ و  يالاو  نأش  قباطم  یگرزب  شاداپ  منک و  یم  ایحا  ار  وت  هک  دـنگوس  دوخ  ناج 

هافر و رد  رمعلا  مادام  تنادـنواشیوخ  همه  تنادـنزرف و  تا ، هداوناـخ  منک ، ادـیپ  تاـجن  اـجنیا  زا  زورما  نم  رگا  هکنادـب  .منک  یم 
.تفرگ دنهاوخ  رارق  زاجح  هتسجرب  ياهتّیصخش  هرمز  رد  دوب و  دنهاوخ  شیاسآ 

تفرگ و یهاوخ  رارق  زین  زیزعلادبع  نبدوعس  هّیعرد ، مکاح  نایاپ  یب  تایانع  نارکیب و  فاطلا  دروم  نم ، ناوارف  يایاطع  زا  هتشذگ 
.دش یهاوخ  هقطنم  تخبشوخ  ياه  هداوناخ  زا  یکی 

وا دزن  رد  نم  دوجو  هک  يرب ، یم  زیزعلادـبع  نبدوعـس  دزن  هب  ینک و  یم  راوـس  دوـخ  تشپرب  ارم  هدرک ، یباـیزرا  ار  عاـضوا  هجیتـن 
یم وگتفگ  نم  ینادراک  يزاسراک و  ّتیریدـم و  زا  ناگدرکرـس ، ِلفاحم  همه  رد  کـنیا  .دراد  شزرا  یباّـهو  رفن  رازه  هد  زا  شیب 

یمن تسد  زا  ار  ییـالط  تصرف  نیا  ینک و  یمن  لاـمها  هقیقد  کـی  نم  ییاـهر  رد  یـشاب ، رگن  تبقاـع  شیدـنا و  رود  رگا  .دوـش 
« .یهد

: تفگ خساپ  رد  يودب  صخش 

زاجح یلاها  هراومه  .دراد  ياج  یسک  ره  لد  رد  وت  يالاو  ماقم  .يا  هداز  نامرهق  نامرهق و  ًاعقاو  وت  .مدیمهف  مدیمهف ، »
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.دننک یم  راختفا  تدوجو  هب 

هک مرادن  غارس  ار  یمّود  صخش  زاجح  هقطنم  رد  ما ، هتخانـش  ار  وت  هک  يزور  زا  یلو  مرادن ، یعالّطا  هتـشذگ  راگزور  ثداوح  زا 
.دشاب هدروآ  تسد  هب  ترهش  وت  دننامه 

وت مناوتب  رگا  هک  مناد  یم  نم  .مدش  هجاوم  وت  اب  هک  متسه  یتخبـشوخ  مدآ  ردقچ  نم  دوب ، یهاوخ  رادیاپ  دوخ  لوق  يور  ًامتح  وت 
تلزنم ماقم و  زین  زیزعلادـبع  نبدوعـس  دزن  رد  درک و  مهاوخ  ادـیپ  ناشن  مان و  هقطنم  بارعا  نایم  رد  مهد ، تاـجن  هکلهم  نیا  زا  ار 

.تفای مهاوخ  ادیپ  یّصاخ 

ره زا  .نکن  هسطع  نکن ، هفرس  شکب ، سفن  مارآ  .هدن  ناشن  یسک  هب  ار  دوخ  ورب ، رت  بقع  راغ  هناهد  زا  شاب ، دوخ  بظاوم  رایـسب 
.دنناسرب لتق  هب  ار  وت  هدش ، هّجوتم  يرصم  نایهاپس  تسا  نکمم  اریز  نک ؛ زیهرپ  تّدش  هب  دوش  سکعنم  راغ  نوریب  رد  هک  یتکرح 

، مدش هجاوم  هک  یهاپـس  درف  ره  اب  .مدیدن  یلاخ  يرـصم  نازابرـس  زا  ار  يا  هطقن  چیه  اجنیا  ات  مدمآ  نوریب  هک  شیوخ  هدـکهد  زا 
.دندرک یم  وج  سرپ و  وت  هرابرد  فراعت ، مالس و  زا  دعب 

وت .درک  دهاوخ  ایحا  ار  وا  دنک ، ریگتـسد  ای  دناسرب و  لتق  هب  ار  وت  سک  ره  هک  هداد  هدعو  اشاپ  یلع  دّمحم  هک  ما  هتفای  یهاگآ  نم 
.تساجرباپ دوخ  لوق  يور  دشاب و  یم  ینامثع  دعولا  قداص  يارزو  زا  اشاپ  یلع  دّمحم  هک  یناد  یم  رتهب  دوخ 

« .دهد یم  لیوحت  وا  هب  هتسب  تسد  ار  وت  ای  درب و  یم  ناشیا  دزن  ار  ترس  هدیناسر ، لتق  هب  ار  وت  ای  دنیبب  ار  وت  كرت  زابرس  ره  اذل  و 

تخاس و نئمطم  ار  یقیاضم » نامثع  ، » مظتنم رهاظ  هب  نانخس  نیا  اب  يودب  نیا 
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رارق برض  متش و  دروم  تّدش  هب  وا  روتـسد  هب  یقیاضم ، نامثع  تموکح  دهع  رد  هک  دوب  یناسک  زا  وا  .تشگزاب  دوخ  هدکهد  هب 
.دوب هتفرگ 

هب گـنرد  یب  تسا »! ییوجماـقتنا  يارب  یبوخ  تصرف  بجع  : » تفگ دوخ  لد  رد  نوـعلم ، نآ  نداد  بیرف  زا  سپ  رذـگهر  نیا  زا 
تسب و مکحم  ار  شیاهاپ  اهتسد و  .داد  رارق  رتش  زارف  رب  ار  وا  .دمآ  راغ  يوس  هب  تشادرب و  ار  شیاهومع  رسپ  ردارب و  هتفر ، اتسور 

.دومن تکرح  فئاط  يوس  هب 

، دنربن فئاط  هب  ار  وا  نایودب  ات  درک  ناوارف  يرازو  عّرضت  دیسر ، شدیلپ  لامعا  يازس  هب  لوبناتسا  رد  ماجنارس  هک  یقیاضم  نامثع 
.دشن ّرثؤم  اهنآ  رد  اهدیعو  اه و  هدعو  نیا  یلو  داد ، ناشیا  هب  ناوارف  چوپ  ياه  هدعو  و 

: دنتفگ هدرب ، اشاپ  یلع  دّمحم  روضح  هب  ار  وا  راّکم ، هابور  نیا  يراز  هیرگ و  هب  هّجوت  یب  نایودب 

« .میدروآ یلاع  روضح  هب  میتفای و  هراغم  نالف  رد  ار  وا  هک  تسا  راّدغ  راّکم و  یقیاضم  نامثع  نامه  نیا  »

: هک داد  شرازگ  داتسرف و  لوبناتسا )  ) ینامثع تختیاپ  هب  هتسب  تسد  ار  وا  زین  اشاپ  یلع  دّمحم 

.تسا زیزعلادبع  نبدوعس  لاب  رزو و  رپ  يارزو  زا  دیلپ  نیا   - 1

.تسا هدش  دازآ  یّلک  هب  ایقشا  تسد  زا  همّظعم  هّکم   - 2

هدرک ینیـشن  بقع  هّیعرد  ات  هتخیرگ  هقطنم  زا  دنا ، هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  مالـسا  هاپـس  رادبآ  ریـشمش  زا  هک  يدودـعم  نایباّهو   - 3
.دنا

هب شنارازگراک  زا  نت  هس  هارمه  هب  ار  بلاغ  فیرـش  دوب ، هتفای  رودص  فرـش  یهاشداپ  هیحان  زا  هک  ینویامه  نامرف  ساسا  رب   - 4
.مدرک مازعا  کینالس » »

نمی دالب  هک  ار  نوعلم  یماط »  - » 5
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.مداتسرف لوبناتسا  هب  هتسب  تسد  دوب ، هدرک  رّخسم  ار 

لاـبند هب  دوـب ، هداـتفا  هّیعرد  زا  يا  هشوـگ  رد  يراـمیب ، رتـسب  رد  هدرـسفا  هتـسخ و  یحور  تاـّملأت  رثا  رد  هـک  زیزعلادـبع  نبدوـعس 
، هدیـسوپ شندب  ياهتـشوگ  دش و  بارطـضا  شیوشت و  راچد  تّدش  هب  زاجح ، نیمزرـس  ياج  ياج  رد  نایباّهو ، یپایپ  ياهتـسکش 

.تسبرب تخر  ایند  زا  يزیگنا  رّفنت  دب و  رایسب  عضو  رد  تخیر و  ورف 

نیا يارب  .دمآرب و  هنیدم  رب  دّدجم  يالیتسا  ددـص  رد  تسـشن و  ردـپ  ياج  هب  دوب ، هرّونم  هنیدـم  یلاو  رتشیپ  هک  هَّللادـبع »  » شرـسپ
.دش هنیدم  یهار  هّیعرد  زا  دروآ و  درگ  یهوبنا  يودرا  روظنم 

هلباقم يارب  تخاس و  هدامآ  ار  هنیدم  رد  دوجوم  يرصم  نازابرس  يو ، میمصت  تکرح و  نیا  زا  عالّطا  دّرجم  هب  اشاپ  نوسوط  دمحا 
.داتفا هار  هب  نایباّهو  اب 

خویش ینایم  رد  اپ  اب  اّما  .دندش  ریگرد  رگیدکی  اب  راب  ود  ای  کی  دندیـسر ؛ مه  هب  ودرا  ود  میـصاق »  » و هکانح »  » هاگرارق ود  نایم  رد 
.دنتشگزاب هّیعرد  هب  دوعس  نب  هَّللادبع  هرّونم و  هنیدم  هب  اشاپ  نوسوط  دمحا  هجیتن  رد  دندش و  شزاس  ياّیهم  نیفرط  بارعا ،

داتـسرف و رـصم  هب  ار  اشاپ  نوسوط  دمحا  هدش ، فّرـشم  هرّونم  هنیدم  هب  گنرد  یب  شزاس ، نیا  زا  یهاگآ  زا  سپ  اشاپ  یلع  دّمحم 
.تشگزاب هرهاق  هب  دوخ  هاگنآ  درک و  بصن  هنیدم  يرادنامرف  هب  ار  کیب » نیدباع  »

يرادقم فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دمآرب و  نیفیرـش  نیمرح  يالیتسا  ددص  رد  رگید  راب  دوعـس  نب  هَّللادبع  یتّدم ، كدنا  زا  سپ 
.دروآ درگ  دوخ  رود  هب  ار  نایباّهو  زا 

هفیلخ يوس  زا  دش و  شرازگ  ینامثع  رابرد  هب  هنیدم  هّکم و  یلاها  طّسوت  عوضوم  نیا 
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.دیدرگ رداص  شمادعا  لتق و  ای  لوبناتسا و  هب  وا  مازعا  دوعس و  نب  هَّللادبع  يریگتسد  نامرف  ینامثع 

هنیدم يوس  هب  اشاپ » میهاربا   » شرـسپ یهدنامرف  هب  تسارآ و  رکـشل  مزال  رادقم  هب  اشاپ  یلع  دّمحم  ینویامه ، نامرف  نیا  ساسا  رب 
.درک مازعا  هرّونم 

ریهطت فیظنت و  هب  یمربم  زاین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  كاپ  مرح  هک  دش  هّجوتم  رّهطم  هضور  ترایز  ماگنه  هب  اشاپ  میهاربا 
، دـعب زور  درک و  رداـص  ار  رّهطم  مرح  يوش  تسـش و  فیظنت و  روتـسد  هرّونم  هنیدـم  هب  شدورو  زور  نیتسخن  رد  ور  نیا  زا  دراد ،

.دش وش  تسش و  یبور و  رابغ  مارتحا  تناتم و  لامک  رد  يوبن  فیرش  دجسم 

ناگدرکرـس شترا ، ناهدـنامرف  .تشاد  روضح  زین  دوخ  اشاپ  میهاربا  هک  يوبن  رّطعم  دـقرم  رّهطم و  مرح  يوش  تسـش و  ماـگنه  هب 
.دنتشاد تمدخ  راختفا  رخاف  ياه  هماج  اب  یگمه  رهش  فارشا  نایعا و  رکشل ،

، دجـسم فیظنت  نارـشابم  مرح و  نارازگتمدخ  دندوب و  هدراذگ  تبرـش  ياهگید  همحّرلا  باب  مالّـسلا و  باب  ياه  برد  لخدم  رد 
.دندش یم  ییاریذپ  اهتبرش  نیا  اب  نایاّقس ، طّسوت 

، هتفرگ تسد  هب  وراج  یگمه  هک  دوب  نت  رازه  ود  زا  شیب  كرابم ، تمدخ  نیا  رد  فارـشا  نایعا و  زا  هدننک  تکرـش  دارفا  دادـعت 
.دندز وراج  ار  هرّهطم  هضور  دوخ  ياه  هژم  اب  هدوس ، ناتسآ  رب  یناشیپ  دنتفای و  تمدخ  راختفا 

هب هتفرگ  شود  هب  تبرـش  کشم  یهاگ  داد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  يرازگتمدـخ  هفیظو  هتفرگ  تسد  هب  وراج  یهاگ  زین  اشاپ  میهاربا 
: هتفگ رعاش  هک  .تخادرپ  یم  ییاّقس 

.ادخ هداتسرف  يا  دنهاگرد  نیا  هدنب  ناهاشداپ  همه  »

.راگدرورپ یمارگ  لوسر  يا  تسا  نایناهج  همه  هاگناما  ناتسآ  نیا 

نیرتمک نیا  رگا  ربمایپ ، يا 
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.تسین بجع  ددرگ  بایماک  تا  هدرتسگ  تعافش  زا 

« .دنتسه اورماک  تتیانع  وترپ  رد  اهتّلم  همه  هک 

یم اـهنآ  رب  هک  ار  یتابـصق  ءارق و  همه  دوـمیپ ، یم  ار  ریـسم  نیا  یکـشخ  قـیرط  زا  هک  هنیدـم  اـت  هرهاـق  زا  دوـخ  ریـسم  رد  میهاربا 
ات .دومنب  ار  دوخ  توطـس  تکوش و  رگید  یخرب  هب  داد ، یم  میـس  رز و  هسیک  ار  یخرب  .داد  یم  رارق  دوـخ  دّـقفت  دروـم  تشذـگ ،

.دروآرد دوخ  دایقنا  تعاطا و  تحت  ار  یگمه 

و دوش ، هدهاشم  اشاپ  میهاربا  هب  تبسن  وا  زا  ینامرفان  راثآ  هک  دوبن  یسک  دنتـشاد ، تنوکـس  هنیدم  هرهاق و  نیب  هک  یبارعا  نایم  رد 
.ددرگ ساسحا  وا  زا  يرادفرط  هقالع و  دوعس  نب  هَّللادبع  هب  تبسن  ای 

تماهش تبالص و  اب  رکشل  هرّونم ، هنیدم  یلاها  نداد  رارق  دّقفت  هّجوت و  دروم  يوبن و  فیرش  مرح  هتسیاش  فیظنت  زا  دعب  زور  دنچ 
ات تشامگ و  نابهگن  ظفاحم و  مزال  رادقم  هب  درک و  فّرصت  ار  ریسم  رد  عقاو  ياه  هعلق  همه  داد و  تکرح  هّیعرد  يوس  هب  ار  دوخ 

.درک بصن  رتمامت  هچ  ره  یهوکش  اب  ار  دوخ  یهدنامرف  رداچ  هّیدجن  هعلق  ربارب  رد  تخات و  شیپ  هّیعرد  مکحتسم  ياه  هعلق 

مکحم و جرب  هب  ار  دوخ  درک ، هدهاشم  هّیعرد  راصح  لباقم  ات  ار  هناهاش  نازابرـس  هناریلد  يورـشیپ  هک  یماگنه  دوعـس  نب  هَّللادـبع 
.تخاس مکحم  ار  نآ  هناگ  راهچ  فارطا  دیناسر و  دوب  زیزعلادبع  نبدوعس  شردپ  راگدای  هاگیاج و  هک  هعلق ، راوتسا 

ار دندمآ » نیکرشم  دندمآ ، نیکرشم  : » چوپ نخس  درک و  هراشا  ناناملـسم  ياهرداچ  هب  .داد  ناشن  دوخ  زا  يا  هداعلا  قوف  شالت  وا 
هک داد  روتسد  نایباّهو  هب  هتشاگنا  ینابرق  ياهدنفسوگ  نوچ  ار  یهاشداپ  نازابرس  دومن و  رارکت 
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: تفگ یلاحشوخ  يداش و  زاربا  اب  هاگنآ  .دنزیرب  نیمز  رب  ار  ناشیاهنوخ  دنباتشب و  نانآ  يوس  هب 

دورطم و ار  رگید  یخرب  هتخاس ، ریـشمش  همعط  ار  اهنیا  زا  یخرب  هک  دنگوس  زیزعلادـبع  مگرزب  ردـپ  حور  دوعـس و  مردـپ  حور  هب  »
« .درک مهاوخ  میسقت  امش  نایم  رد  هدرک ، طبض  ار  همه  دنا ، هدروآ  دوخ  اب  یگنج  تاودا  رازبا و  هچنآ  .درک  مهاوخ  بوکنم 

دهاوخ دوبان  ار  يرـصم  فکرب  ناج  عاجـش و  نازابرـس  ییورایور ، نیتسخن  رد  هک  دزاس  دـعاقتم  ار  نایباّهو  درک  ناوارف  شالت  وا 
.درک

یـشیجلا قوس  طاقن  رد  هتفرگ و  رارق  اهناملـسم  هرـصاحم  رد  فرط  راهچ  زا  هّیعرد  مکحتـسم  هعلق  درک  هدـهاشم  هک  یماگنه  یلو 
! داتفا راک  زا  شلقع  دیرپ و  شرس  زا  شوه  دنا ، هتشاذگ  راک  اهنآ  زارف  رب  يرکیپ  لوغ  ياهپوت  هدش و  هتخاس  ناوارف  ياهرگنس 

.دزیخرب هلباقم  هب  هعلق  لخاد  زا  هک  تفرگ  میمصت  دش و  فرصنم  هناهاش  يودرا  هب  هلمح  زا  رذگهر  نیا  زا 

نایباّهو اریز  دنیآرب ؛ مجاهت  ددص  رد  دنناوتب  هک  دندوبن  یتیعقوم  رد  رگید  اهیباّهو  زین  تفرگ  یمن  ار  میمـصت  نیا  دوعـس  رـسپ  رگا 
اه هعلق  اهراصح و  همه  هّیعرد  هعلق  زج  هب  هک  دنتـسناد  یم  دندوب و  هدومزآ  ار  یهاشداپ  فکرب  ناج  نازابرـس  يروالد  تعاجش و 

ناروالد تسد  هب  ریـسم  نیمه  رد  یباّهو  يایقـشا  زا  ردقچ  هک  دندوب  علّطم  دنا و  هدومن  فّرـصت  هبلغ  تردـق و  اب  يرـصم  هاپـس  ار 
.دنا هداتفا  ّتلذم  كاخ  هب  يرصم 

تاملک يادا  تردق  تفگ ، یم  نخـس  اهنآ  عیجـشت  ماقم  رد  هک  یماگنه  دوعـس  نب  هَّللادبع  یّتح  هک  دندید  یم  دوخ  مشچ  اب  اهنآ 
هب تشاذگ و  یلاخ  ار  راصح  دوخ  تخیر و  یم  ورف  شناهد  زا  هدیرب  هدیرب  ار  بلاطم  تشادن و  ار 
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دوعـس نب  هَّللادـبع  رگا  هک  دوب  نیا  رب  رارق  اهیباّهو  نایم  رد  یفرط  زا  و  درب ! هاـنپ  دـناوخ  یم  رـصق »  » ارنآ هک  شردـپ  نومیماـن  جرب 
! دننکن تعاطا  دهد  هلمح  مکح 

جنپ تّدم  هب  اذل  دزاس و  نیگنر  مدرم  نوخ  اب  ار  هّیعرد  نیمز  رکشل ، نداد  قوس  اب  هک  دوبن  ددص  رد  يّدج  تروص  هب  اشاپ  میهاربا 
.دندرگ میلست  هب  روبجم  دوش و  دراو  راشف  جرب  نایم  رد  روصحم  دارفا  رب  ًالماک  ات  داد  همادا  ار  هرصاحم  مین  هام و 

ماجنارـس درک و  فّرـصت  ار  راصح  ياهتمـسق  همه  دوب ، نّصحتم  نآ  رد  هَّللادبع  هک  یجرب  زج  هب  هنالقاع ، ریبدت  نیا  اب  اشاپ  میهاربا 
هلیسو هب  يوبن  رّهطم  هضور  یتمیق  يایشا  زا  هچنآ  داتسرف و  رـصم  هب  هتـسب  اپ  تسد و  تخاس و  ریگتـسد  هدنز  ار  دوعـس  نب  هَّللادبع 
هّیعرد هعلق  هاگنآ  .داتسرف  هرهاق  هب  لوبناتـسا  هب  ندش  لاسرا  يارب  دروآ و  تسد  هب  دوب ، دوجوم  جرب  نآ  رد  هتفر و  تراغ  هب  دوعس 

.درک غالک  دغج و  هنایشآ  ار  شیاهوراب  اهجرب و  دومن و  ناسکی  كاخ  اب  ار  هّیدجن 

روضح هب  يرگید  سپ  یکی  هّیعرد ، جراخ  لخاد و  رد  دوجوم  نایباّهو  دش ، عیاش  هقطنم  رد  دوعس  نبا  يریگتسد  ربخ  هک  یماگنه 
یم یباّهو  نییآ  زا  راجزنا  رّفنت و  زاربا  هدـش  هک  مه  يرهاظ  تروص  هب  دـندرک و  یم  اضاقت  هماـن  ناـما  دـندمآ و  یم  اـشاپ  میهاربا 

.دندرک یم  تمادن  راهظا  دوب  هدش  ماجنا  يوبن  رّهطم  مرح  هب  هک  يداحلا  ياهتناها  زا  دنتشگ و  یم  زاب  نییآ  نید و  هب  دندرک و 

اریز تشاد ؛ ییازسب  مهس  دادغب  یلاو  اشاپ » دواد  ، » نانآ همان  ناما  بلط  بارعا و  تمادن  زاربا  هّیعرد و  حتف  عوضوم  رد 
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اـشاپ میهاربا  ینابیتشپ  يرای و  هب  ار  دّـمحم »  » شردارب و  رِْعیَرُع » دـجام  خیـش   » ياهمان هب  دـلاخ  ینب  ياه  هدرکرـس  زا  نت  ود  ناـشیا 
دوخ لفاحم  دجاسم و  همه  رد  هک  دندومن  هیجوت  دندروآ و  درگ  ار  اسحل »  » لیابق ریاشع و  همه  نارس  هطبار  نیا  رد  اهنآ  دیزگرب و 

تعاطا هراومه  دادغب  یلاو  زا  دنزادنا و  نینط  اهشوگ  رد  ار  شا  هزاوآ  دنزاس و  يراج  نابز  رب  اهینارنخـس  اهربنم و  رد  ار  هفیلخ  مان 
.دننک هیجوت  جوجل  دونع و  نایباّهو  ربارب  رد  ار  دوخ  لیابق  ریاشع و  هدومن ،

رد دـندربن و  شیپ  زا  يراک  مه  زاجح  نایباّهو  دیـسرن و  دوعـس  نبا  هب  دادـغب  نایباّهو  زا  ینابیتشپ  يراـی و  هنوگچیه  ساـسا  نیا  رب 
، دـیامن ناریو  ار  اهوراب  اهجرب و  دنکـش ، مه  رد  ار  هّیعرد  راصح  ياهراوید  بوک ، نمـشد  ياهپوت  اـب  تسناوت  اـشاپ  میهاربا  هجیتن 

.دیامن ریگتسد  هدنز  ار  دوعس  رسپ  دزاس و  ریشمش  همعط  ار  دوعس  نبا  هب  رادافو  ناوریپ 

.دندش ریگتسد  نایباّهو  ملاع  نیرترب  یلبنح » دمحا   » هارمه هب  زین  دلاخ »  » شرسپ دوعس ، نب  هَّللادبع  يریگتسد  زا  سپ 

یناحور تهج  هب  ار  یلبنح  دـمحا  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  رد  ار  وا  اشاپ  میهاربا  دوب ، هلاـس  راـهچ  یکدوک  دـلاخ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
ناـیم رد  زور  هنابـش  هس  تسب و  هکـشرد  هب  نایودـب  بکرم  دـننامه  ار  دوـخ  دیـشک و  اـجکی  ار  شیاهنادـند  یلو  تشکن  شندوـب 

.داتسرف رصم  هب  هنیدم  قیرط  زا  سپس  دینادرگ ، يرصم  نازابرس 

نییزت ار  اهرازاب  اه و  هچوک  .دنتخادنا  پوت  زور  هنابش  هس  دندرک ، هرّونم  هنیدم  دراو  هتسب  تسد  ار  دوعـس  نب  هَّللادبع  هک  یماگنه 
كرت ار  دوخ  راک  بسک و  ناگمه  .دنتسب  نیذآ  ار  اه  هّلحم  همه  .دنتخاس 
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.دندروآ لمع  هب  لابقتسا  مسارم  وا  زا  دوعس ، نبا  تروص  رس و  رب  ناهد  بآ  نتخدنا  اب  هدرک ،

.دنداتسرف لوبناتسا )  ) یمالسا تفالخ  زکرم  هب  هّیردنکسا  قیرط  زا  سپس  هرهاق ، فرط  هب  ار  وا  مراهچ  زور 

بتاک یلبنح ، دمحا  شداتـسا  شنارازگراک ، نارای و  باّهولادبع و  نبدّمحم  نادناخ  نارادمدرـس  قاّفتا  هب  شدـنزرف  راهچ  هاگنآ 
.دندش هداتسرف  لوبناتسا  هب  هتسب  تسد  رصم  قیرط  زا  هّیدیرّسلادبع ، شناوید  سییر  زیزعلادبع و  شمّود 

مالسا ياملع  همه  راجزنا  رّفنت و  دروم  دوب ، هتـشاد  اور  یمالـسا  فراعم  دروم  رد  هک  یناوارف  ياهتناها  تهج  هب  دوعـس  نب  هَّللادبع 
ینامداش زاربا  دندمآ و  هورگ  هورگ  نامیا  لها  دنتـشذگ ، هک  يا  هبـصق  رهـش و  ره  زا  هّیردنکـسا ، ات  هنیدم  زا  رذـگهر  نیا  زا  دوب ،
تابـصق اهرهـش و  رگید  هّیردنکـسا و  هرهاق ، رد  هک  ینامداش  مسارم  .دـندرک  یم  راثن  شتروص  رـس و  هب  ناهد  بآ  اـهنآ  .دـندرک 

.دش رازگرب  يرگید  زا  رتهوکش  اب  کی  ره  هک  يروط  هب  دیدرگ  اپ  رب  يرصم 

تسویپ

هحابا و نییآ  ناـنآ  .دـندش  هدـنکارپ  طقـسم  ياهنیـشن  خیـش  نیرحب و  فیطق ، ياهرهـش  هب  نیگنـس ، تسکـش  نیا  زا  سپ  ناـیباّهو 
.دندرک چوک  دنه  دالب  هب  اهنآ  زا  یهورگ  دندیزگ و  تماقا  سانشان  تروص  هب  قطانم  نآ  رد  هدومن ، یفخم  ار  دوخ  يداحلا 

افخ هدرپ  تشپ  رد  هدومن ، لیدـعت  يرادـقم  ار  دوخ  يا  هحابا  يداحلا و  تاداقتعا  دـجن ، ياهرهـش  رگید  نیرحب و  فیطق ، نانکاس 
، دندرک ادیپ  ار  مدرم  ّتیذا  ءاذیا و  ناوت  هک  دندیـسر  يا  هلحرم  هب  دندوزفا و  دوخ  دادعت  رب  لسانت  دـلاوت و  اب  دنتـشادهگن و  ار  نآ 

.دنتفاین ار  دوخ  لطاب  نییآ  رشن  قیفوت  دوعس ، شردپ  هَّللادبع و  دننامه  اّما 

بهذم دندرک  چوک  دنه  هب  هک  هورگ  نآ 
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الم رب  ار  دوخ  نییآ  لاـس ، ات 15  زا 10  سپ  .دـندنام  هتـسباو  دوخ  دـیاقع  هب  يراک  ناهنپ  تیاهن  رد  ودـندرکن  زاربا  ار  دوخ  لـطاب 
.دندرکن ادیپ  ار  نآ  رشن  تأرج  یلو  دندومن 

هداوناخ اب  جـح ، هضیرف  ماجنا  هناهب  هب  ( باتک فیلأت  خـیرات  زا  رتشیپ   ) شیپ لاس   15 دودح 16 -  نادـحلم ، نیا  زا  رفن  هدزناپ  ات  هد 
.دندیزگ تماقا  هبّیط  هدلب  نآ  رد  لاس  ُهن  ای  تشه  دودح  دندنکفا و  تماقا  لحر  اجنآ  رد  هدش ، فّرشم  همّظعم  هّکم  هب  دوخ 

دنک یمن  قیبطت  ّتنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  زا  کیچیه  اب  نانآ  تادابع  تاعاط و  هک  دـندوب  هدـش  ینعم  نیا  هّجوتم  هّکم  یلاها 
.دندوب هدش  دقتعم  نانآ  ندوب  هعیش  هب  دندوب ، هدید  نایعیش  هیبش  ار  اهنآ  یعس  فاوط و  ّتیفیک  هکنیا  هب  رظن  یلو 

دیقف ياـشاپ  هَّللادـبع  فیرـش  هب  ار  عوضوم  نیا  هدرب و  یپ  اـهنآ  ندوـب  یباّـهو  هب  دـنه  ياـملع  زا  یکی  شیپ  لاـس  تشه  اـی  تفه 
: دوب هدیسرپ  هدرک ، راضحا  ار  اهنآ  زین  وا  دوب و  هدرک  شرازگ 

»؟ دیا هدیزگ  ینکس  همّظعم  هّکم  رد  ارچ  دیتسه و  نییآ  مادک  وریپ  امش  »

: دندوب هتفگ  خساپ  رد  اهنآ 

راگدورپ تعاطا  تدابع و  يارب  ام  تسام ! ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  میتسه ، یباّهو  بهذـم  ياـیاقب  زا  اـم  »
هداد رارق  دوخ  تیاعر  دروم  ار  ام  هدرک ، سایق  دوخ  ّتنـس  لها  ناردارب  هب  ار  ام  اهودنه  میا ، هدـیزگرب  ار  سّدـقم  رهـش  نیا  لاعتم 

« .دنا

.دنداتسرف یئبمب  هب  دیعبت  ناونع  هب  دندرک و  یتشک  راوس  هدرب ، هّدج  هب  ناشیاه  هداوناخ  قاّفتا  هب  ار  اهنآ  خساپ  نیا  زا  سپ 

برض نیفیرش ، نیمرح  یلاها  نایم  رد  هژیو  هب  زاجح ، سّدقم  نیمزرس  رد  نایباهو  ياسرف  تقاط  تایانج 
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اب ار  اهنآ  ناکدوک ، ندیناسرت  ماگنه  هب  دننک و  یم  هیبشت  یباّهو  هب  ار  وا  رگزواجت  یناج و  دارفا  زا  وگتفگ  ماگنه  هب  هدـش و  لثملا 
.دنناسرت یم  دمآ » یباّهو  دمآ ، یباّهو   » هلمج

ات دندرب و  موجه  نانآ  فیقوت  ّلحم  هب  نالک  درخ و  زا  یلاها  همه  دش ، عیاش  ناتـسودنه  هب  يدنه  نایباّهو  دـیعبت  ربخ  هک  یماگنه 
رب ناهد  بآ  راثن  اب  هک  يدارفا  دادـعت  دـندشن و  راذـگ  ورف  نانآ  يازهتـسا  ریقحت و  زا  يا  هظحل  همّظعم ، هّکم  زا  نانآ  جارخا  هظحل 

.دندوب رامش  زا  نوریب  دندرک  یم  هقردب  ار  اهنآ  نایباّهو ، تروص  رس و 

لوبناتسا هب  نیفیرش  نیمرح  ياهدیلک  لوصو 

تـسد رد  هک  نیفیرـش  نیمرح  دادرتسا  زا  دومحم ، ناطلـس  نامز ، هاـشداپ  راـگدرورپ ، ناگدـنب  ناـبهگن  ادـخ و  ياهرهـش  ناـبهگن 
نیفیرـش نیمرح  ياهدیلک  زا  هوکـش  اب  لابقتـسا  يارب  دیدرگ و  نامداش  رورـسم و  رایـسب  هلیلج ، تاحوتف  دوب و  رگزواجت  نانمـشد 

.ددرگ زاربا  ینایاش  میظعت  لیلجت و  هرّهطم ، هضور  همّظعم و  هبعک  هب  تبسن  هلیسو  نیا  هب  ات  .دیدرگ  رداص  ینویامه  نامرف 

بقل هاشداپ  مان  لابند  هب  لفاحم  ربانم و  رد  هک  دـیدرگ  رّرقم  دـش ، رداص  تختیاپ  مظعا  یتفم  يوس  زا  هک  ییاوتف  ساـسا  رب  هاـگنآ 
[ . 35  ] .ددرگ هدوزفا  يزاغ » »

تختیاپ زکرم  لوبناتـسا  هب  لاس  نامه  يـالوالا  يداـمج  هّرغ  رد  يرگید  .ه و  مارحلا 1228  مّرحم  زور 26  دـیلک ، ود  نـیا  زا  یکی 
هزاوآرپ مسارم  نیا  رد  .تفای  بیترت  یهوکـش  اب  مسارم  ینویامه  نامرف  ساسا  رب  زور  ود  نیا  رد  .دیـشخب  لوصو  فرـش  یمالـسا 

.دنتشاد روضح  هراوس -  هدایپ و  زا  نایشترا -  همه  رابرد و  لاجر  الکو ، ارزو ، ماقم ، مئاق  مالسالا ، خیش 

رد هللا  همحر  يراصنا  بّویاوبا  هک  یسّدقم  دجسم  بّویا » ناطلس   » لباقم زا  مسارم  نیا 
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.تشاد همادا  هاشداپ ) خاک   ) یلاع باب  لباقم  ات  تسا ، نوفدم  نآ 

ياهـسابل اب  تلود  لاجر  دـندوب و  هدیـشک  فص  نابایخ  فرط  ود  رد  نامیا  اب  قاتـشم و  مدرم  ینـالوط ، رایـسب  ِریـسم  نیا  لوط  رد 
تشاد و یمرب  ماگ  اهنآ  شیپاشیپ  رد  رابرد  يوس  زا  اقآربنع »  » رابرد تافیرـشت  سییر  .دندرک  تکرح  یلاع  باب  لباقم  زا  یمـسر 
همّظعم و هبعک  دـیلک  لمح  يارب  یکی  هک  دوب ، هتفرگ  تسد  رد  مارتحا  راقو و  لاـمک  اـب  ار  يا  هرقن  فاّفـش  رایـسب  ینیـس  ددـع  ود 

يرگید درک و  یم  لمح  ًاصخـش  اقآ  ربنع  ار  اه  ینیـس  نیا  زا  یکی  .دوب  هدش  هّیهت  شیپ  زا  هرّهطم  هضور  دـیلک  لمح  يارب  يرگید 
[ . 36  ] .دوب هتفرگ  تسد  هب  رابرد  يادخدک  ار 

رد زین  رابرد  تافیرشت  هژیو  نارومأم  دنداتسرف و  یم  مالس  تاولـص و  ادصکی  لدکی و  هوکـش ، اب  ِمسارم  نیا  رد  ناگدننک  تکرش 
.دنتخاس یم  زادنا  نینط  رهش  ياضف  رد  ار  دیحوت  ياوآ  ریبکت ، نیشنلد  ياه  همغن  اب  [ 37 « ] هسّدقم ياهتناما   » فرط راهچ 

رابرد تافیرشت  نیرومأم  دندوب و  نامداش  رورسم و  یمالسا  کلامم  همه  جراوخ ، تسد  زا  زاجح  سّدقم  نیمزرس  نتفای  تاجن  زا 
.دندوزفا یم  نایچاشامت  يداش  رورس و  رب  دمآ ، یمرب  روش  قشع و  زا  لامالام  ییاهلد  زا  هک  ریبکت ، شخبحور  ياوآ  اب 

، هداد رارق  ریثأت  تحت  تّدش  هب  دندوب ، هداتسیا  ریسم  فرط  ود  رد  هک  ار  يرامش  یب  نانز  نادرم و  دنمهوکـش ، مسارم  نیا  هدهاشم 
.دوب هتخاس  ریزارس  ناشیاه  هنوگ  رب  ار  نانآ  ّتبحم  کشا 

باب هب  یلوی ) ناوید   ) یناوید هار  قیرط  زا  زاغآ و  یسوپاق » هنردا   » زا یّصاخ  تناتم  شمارآ و  اب  كرابم ، ياهدیلک  لابقتسا  مسارم 
.دیدرگ یهتنم  یلاع 

تفاتش و اهدیلک  لابقتسا  هب  هدایپ  ياپ  اب  يزاغ  دومحم  ناطلس 
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، لیلجت میظعت و  لامک  اب  هاگنآ  درک ، تکرح  ناگدـننک  لابقتـسا  شیپاـشیپ  رد  [ 38 «، ] فیرـش هقرخ   » هفرغ لباقم  ات  یناـیم  رد  زا 
فیرـش هقرخ  هریاد  رد  هک  ار  ماقم  مئاق  مظعا و  یتفم  هاگنآ  .دومن  كّربتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هفیرـش  هقرخ  اـب  ار  دوخ 

دّـقفت و دروم  ادـج  ادـج  یتلود ، لاجر  فارـشا و  نایعا ، رگید  اب  دوب ، رابرد  نامهیم  ماّیا  نآ  رد  هک  ار  اشاپ  اباب  و  دنتـشاد ، روضح 
.دنداد رارق  تیانع 

مالسالا خیش  هدومرف ، هجنر  مدق  يارس » یکسَا   » هب روهشم  خاک  هب  ًاصخـش  رطاخ ، طاسبنا  تّرـسم و  لامک  زا  يزاغ  دومحم  ناطلس 
نیمرح نامجرت  رـصم ، يادـخ  دـک  رگتراشب ، کتزیت  کیپ  نیتسخن  اشاپ  اـباب  اـشاپ ، يدـشر  ماـقم  مئاـق  هداز ، يرد  هَّللادـبع  دـّیس 

.درک اطع  ناش  هبتر  نأش و  قباطم  ینیتسوپ  تعلخ و  کی  ره  هب  هداد ، رارق  تیانع  دروم  ار  رابرد  صوصخم  رادیارس  نیفیرش و 

ره هب  دوب ، هدش  دای  ياشاپ  راددیلک  هک  اغآ  فیطل  دـندوب و  هدروآ  ار  نیمرح  دـیلک  هک  گیب  لیعامـسا  هدازاشاپ و  یلع  دّـمحم  هب 
[ . 39  ] .دومن تمحرم  جوغ » روص   » و غوط »  » راختفا جات  ود  مادک 

، هتـشاد لوذـبم  یّـصاخ  تیانع  شا ، هلیمج  یعاسم  زا  ینادردـق  ناونع  هب  زین  رـصم  نأش  یلاع  یلاو  اـشاپ ، یلع  دّـمحم  صخـش  هب 
.دش هداتسرف  رابرد  تافیرشت  سییر  اغآدیعس »  » طّسوت ینویامه ، ّطخ  اب  ریدقت  حول  کی  اب  یعّصرم  ریشمش 

تّرـسم ربخ  نیا  دندش و  رورـس  يداش و  قرغ  لوبناتـسا  یلاها  همه  زور  هنابـش  هس  زیگنا ، تاهابم  ِتّرـسم  گرزب و  يداش  نیا  رد 
.دیدرگ شرازگ  یمالسا  دالب  همه  هب  اپزیت  نادصاق  طّسوت  شخب 

ینامثع تفالخ  زکرم  هب  یباهو  ناریسا  دورو 

تّدم دوب و  مّلسم  ناگمه  دزن  رد  نانآ  یتسپ  هک  یباّهو ، رگزواجت  ناربهر  نارس و  يریگتسد 
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هلفاق هب  دـندوب و  هدـش  عنام  جـح  هضیرف  يادا  زا  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  جاّـجح  هدروآ ، رد  دوخ  هرطیـس  تحت  ار  همّظعم  هّکم  يداـمتم 
، هدـش ریگتـسد  مالـسا  نانامرهق  تسد  هب  نایاپ  یب  ياهیراکادـف  ناوارف و  ياهـشالت  اب  کنیا  دـنداد و  یم  هجنکـش  رازآ و  جاّـجح 

نامرف اذـل  .دـیدرگ و  تلود  لاجر  هاشداپ و  هداـعلا  قوف  رورـس  يداـش و  بجوم  دوش ، یم  هداتـسرف  تفـالخ  زکرم  هب  هتـسب  تسد 
.دنیامن رابرد  دراو  يراوخ  ّتلذ و  مامت  اب  هتسب ، ریجنز  هب  رتشیب  ریقحت  يارب  ار  اهنآ  هک  دش  رداص  ینویامه 

نیرومأم تسد  هب  هدرب ، رادرتفد » هلکـسا   » هب فورعم  يوّکـس  زارف  رب  شناـهارمه  رگید  اـب  ار  دوعـس » نب  هَّللادـبع   » رذـگهر نیا  زا 
ياهدنبتـسد مادـک  ره  تسد  هب  دـندنکفا و  ریجنز  ددـع  ود  هب  يا  هتخت  یباّهو  يایقـشا  زا  کـی  ره  ندرگ  هب  يروشک ، يرکـشل و 

هب اجنآ  زا  یلاع و  باب  هب  یلوی » ناوید   » هب فورعم  هداج  زا  دندش ، یم  هدیـشک  كدی  فرط  ود  زا  هک  یلاح  رد  .دـنداهن  یمکحم 
.دندیسر شیوخ  لمع  يازس  هب  یگمه  درک ، میهاوخ  نایب  ًادعب  هک  یحرش  هب  دندش و  لقتنم  یجناتسب »  » نادنز

نادـصاق تسرپرـس  رـصم ، یلاو  يرادا  نواعم  اغآ  بیجن  زا : دـندوب  ترابع  مسارم ، نیا  رد  نادـنز  هب  ناـیباّهو  ندـیناسر  نارومأـم 
.رابرد نیبوسنم  رگید  تاضق و  فارشا ، نایعا ، رصم ، یلاو  فرط  زا  یلاسرا  ناهارمه  نارازگراک و  يرصم ،

یکـسا  » هب هاشداپ  ییامرف  فیرـشت  ات  نانآ  تازاجم  ماجنا  یلو  تفرگ ، ماـجنا  یباّـهو  يایقـشا  ییوجزاـب  نیرخآ  اـهنیا  روضح  رد 
.داتفا ریخأت  هب  يارس »

هب ار  دوعـس  نب  هَّللادـبع  دـمآ و  يارـس  یکـسا  هب  ناوارف  هوکـش  اب  ینویامه  تاذ  .ه  یلوألا 1234  يداـمج  مّود  زور  رد  ماـجنارس 
ار وا  سپس  .دیبلط  روضح 
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اب ار  وا  هک  داد  نامرف  اشاپ » شیورد   » مظعا ردـص  هب  باطخ  هاشداپ  دنتـشادهگن ، اپرـس  هتـسب  تسد  ریقحت  يارب  تعاس  مین  دودـح 
.دننزب ندرگ  رهش  بسانم  ياههاگرذگ  زا  یکی  رد  ار  مادک  ره  شنارای ،

.دیدرگ راذگاو  یچناتسب  ناب  نادنز  اغآ » لیلخ   » هدهع هب  نامرف  نیا  ماجنا  هک  تسا  یعیبط 

دز و ندرگ  تافیرـشت  خاک  لباقم  رد  ار  یناطحق » یماط   » تخیوآ و راد  هب  يارـس ، ِنادـیم  رد  ار  دوعـس » نب  هَّللادـبع  ، » اـغآ لـیلخ 
رگید و  یلاع ، باب  لباقم  رد  ار  یقیاضم » نامثع   » فئاط رهـش  ماع  لتق  لماع  و  ناجرم ، رازاب  رد  ار  راد » هنازخ   » هب روهـشم  قیدـنز 

.دیناسر ناشلمع  يازس  هب  اههاگرذگ  رگید  رد  ار  ایقشا 

اهتنایخ اهتیانج و  عاونا  بکترم  زاجح  نیمزرـس  رد  زارد  نایلاس  هک  ینایباّهو  رابت  شنارایتسد ، رگید  دوعـس و  نب  هَّللادـبع  مادـعا  اب 
.دش هدنک  نب  هشیر و  زا  يزاغ » دومحم  ناطلس   » ریشمش هب  دندوب ، هدش 

لیمکت

، درادن صاصتخا  اه  یباّهو  اه و  یطمرق  هب  ادخ ، لوسر  مرح  نارئاز  ادخ و  هناخ  جاّجح  یعمجتـسد  راتـشک  ینزهار و  يرگلواپچ ،
جاّجح نوخ  اب  دنا و  هدیـشکرب  نیک  ریـشمش  هتـشارفارب ، يّدعت  ملظ و  مچرپ  هشیر ، یب  نارگزواجت  زا  یهورگ  يدـنچ ، زا  ره  هکلب 

.دنا هدرک  نوگلگ  ار  زاجح  نیمزرس  ادخ ، هناخ 

ياهلاس رد  نایجاح  ِهار  ِریسم  نکاس  بارعا  رگید  .ه و  لاس 1062  رد  نوجرع  هوک  نانیشن  هیداب  يرجه ، لاس 303  رد  یجافخ  داژن 
هناخ ناگتفیـش  دندرک و  اپ  هب  گنج  شتآ  هدز ، نوخیبش  ادخ  هناخ  ّجح  مزاع  ياه  هلفاق  هب  .ه  .ه و 1121  .ه 1115  .ه 1113   1112
نیا تسد  هب  نابایب ، ياهگیر  زا  نوزفا  یناوارف ، هانگ  یب  دارفا  ریسم  نیا  رد  .دندناسر  تداهـش  هب  ار  هَّللا  لوسر  هنیدم  نارئاز  ادخ و 

نارگمتس
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.دندش هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  هنامولظم 

.دنتشگ خزود  هناور  هدش ، بوکنم  روهقم و  تنطلس ، رادبآ  غیت  تعیرش و  ریشمش  اب  رگزواجت  نارگمتس  ماجنارس  یلو 

ناخ دیمحلادبع  ناطلـس  نیطالـس ، ناطلـس  نامز ، هاشداپ  هیاپ  دنلب  هیاس  دنادرگ و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  همه  ناّنم  دـنوادخ 
مارتحا هب  ار ، نامیا  لها  زا  شا ، هدرتسگ  هیاس  نانیـشن  هیاس  دیامن و  دّیؤم  ینّابر  تادییأت  اب  ار  يزاغ ) دومحم  ناطلـس  دـنزرف   ) یناث

! درادب ظوفحم  نوصم و  هشیپ ، تواقش  نانمشد  ّرش  زا  شتمحر  ربمایپ 

نایاپ

رد ییاه  یگنهامهان  ای  اهیتساک و  تسا  نکمم  دـمآ ، رد  ریرحت  هتـشر  هب  نایباّهو  درکلمع  هچخیراـت و  هراـبرد  هک  راتـشون  نیا  رد 
هدمآ تسد  هب  يا  هناگادج  هار  زا  تامولعم ، نیا  زا  يزارف  ره  اریز  یعیبط ؛ تسا  يرما  هکدروخب  مشچ  هب  اهدادیور  تاّیئزج  دروم 

.تسا

.تسا هدیدرگ  میظنت  رگید  تاشرازگ  اب  هدش و  ذخا  يزاجح  نالاسنهک  زا  بلاطم  نیا  زا  یخرب 

نئمطم یلو  تسا ، یعیبط  رایسب  یگنهامهان  رادقم  نیا  لقتـسم ، باتک  کی  تروص  هب  اهنآ  میظنت  قیـسنت و  قیفلت ، ماگنه  هب  اذل  و 
.داد دنهاوخ  رارق  ضامغا  وفع و  دروم  ارم  یمارگ  ناگدنناوخ  هک  میتسه 

.مرب یم  نایاپ  ار  دوخ  بلاطم  ناّنم ، دنوادخ  زا  قیفوت  ياضاقت  شزوپ و  ضرع  اب 

يربص بّویا  درگرس  رادایرد 

ییایرد يورین  یلاع  هسردم  تسرپرس 

فلؤم زا  يدرک  دای 

هراشا

تسا نیا  میناد  یم  ناشیا  یفارگویب  زا  هک  يزیچ  اهنت  هدیسرن ، ام  تسد  هب  يا  هدرتسگ  تامولعم  راوگرزب ، ّفلؤم  یگدنز  حرش  زا 
: هک

.دوشگ ناهج  هب  هدید  هیمُرا » : » مان هب  يا  هبصق  رد  يدالیم  مهدزون  نرق  لیاوا  رد  اشاپ » يربص  بّویا   » پیترس رادایرد 

.تسا عقاو  نتآ »  » يرتمولیک رد 250  ایلاست »  » یقرش بونج  رد  ییاوه  بآ و  شوخ  هبصق  هیمُرا » »

مکحتسم هناخ  زابرـس  کی  هسردم و   2 دجسم ،  5 ّتیعمج ، رفن  دودـح 2500  رد  هدوب و  شخب  زکرم  اهینامثع  نامز  رد  هبـصق  نیا 
.تسا هدیدرگ  داینب  اشاپ  نیّدلاریخ  سورب  راب  فرط  زا  هک  هدش ، عقاو  هبصق  نیا  رد  يدنقرمس  یلع  خیش  هربقم  .تسا و  هتشاد 
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، تفای ترهش  وریمرآ »  » مان هب  دش و  قحلم  نانوی  هب  نیلرب ، هدهاعم  زا  سپ  هک  تسا  ریهش » ینی   » هناگشش ياهـشخب  زا  یکی  هیمُرا » »
.دش روهشم  اسیرال » : » هب زین  ریهش » ینی   » هکنانچ

تسد رد  یعالّطا  ّفلؤم  تالیصحت  نارود  زا 
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هتشاد ار  ییایرد  يورین  یهدنامرف  ناونع  پیترس و  ناشن  هدیـسر و  يرالاس  ایرد  هب  یماظن  جرادم  رظن  زا  هک  میناد  یم  یلو  میرادن 
مئاق زا  رت  نییاپ  یبصنم  ینامثع ، یماظن  تالیکشت  رد  هک  دوب ، یهاپـس » نت  رازه  رـس   » ینعی یـشاب ؛» نیم   » اهینامثع ریبعت  هب  تسا و 

.دوب ییایرد  يورین  یلاع  هسردم  تسرپرس  ییایرد و  يورین  تابساحم  ناوید  سیئر  نینچمه  وا  .تفر  یم  رامش  هب  ماقم 

رد .م  ربماتپـس 1890  ربارب  .ه  رفـص 1308  رد  ماجنارـس  دوب و  بوـسنم  یفتخم » سیردا   » هب تقیرط  تهج  زا  یفنح و  يو  بهذـم 
.تشگ نوفدم  یفتخم » سیردا   » ياپ نییاپ  رد  تشذگ و 

فلؤم هدش  پاچ  راثآ 

( هریزج هبش  لّصفم  يایفارغج   ) برعلا هریزج  لاوحا   - 1

( هیاهّنلا هیادب  باتک  همجرت   ) هیانعلا بابسا   - 2

( رضاح باتک   ) نایباّهو خیرات   - 3

( هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لیامش   ) فیرش لیامش  همجرت   - 4

( جح کسانم   ) کسانملا هلمکت   - 5

( تاّیقالخا رد   ) نینقوملا ضایر   - 6

( فورعم هدیصق  حرش   ) داعس تناب  حرش   - 7

( مالسا یمارگ  لوسر  هریس   ) ریّسلا دومحم   - 8

( دلج ود  هکم ، خیرات   ) هکم هآرم   - 9

( دلج ود  هنیدم ، خیرات   ) هنیدم هآرم   - 10

( برعلا هریزج  خیرات   ) برعلا هریزج  هآرم   - 11

( دیاقع ماکحا و   ) نینمؤملا هاجن   - 12

[40  ] .تسا هدوتس  ار  يو  شالت » رپ  يدرف  تلیضف و  اب  يدرم   » ناونع هب  هدروآ و  ناشیا  زا  یهاتوک  لاح  حرـش  يدنفا  رهاط  دّمحم 
.

: شا همجرت  عبانم  رگید  زا 

458،445 و 625 صص ج 2 ، ص218 و 316 ، ج 1 ، نونکملا ، حاضیا   - 1
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ص30 ج 3 ، نیّفلؤملا ، مجعم   - 2

ص229 ج 1 ، نیفراعلا ، هّیده   - 3

رضاح باتک 

هعومجم سپس  درک و  رشتنم  تقیقح » نامجرت   » همانزور رد  یتالاقم  هلـسلس  تروص  هب  تسخن  ار  باتک  نیا  بلاطم  مرتحم  ّفلؤم 
هناخپاچ رد  ینامثع  یکرت  هب  هحفص  رد 288  .م  ربارب 1879  .ه  لاس 1296  رد  نایباّهو  خیرات  .دروآ  درگ  یباتک  تروص  هب  ار  اهنآ 

هب کیلچ » نامیلـس   » طّسوت لماک ، نرق  کی  تشذـگ  زا  سپ  هاگنآ  .تسا  هدـش  رـشتنم  هناخباتک » ینی   » طّسوت و  پاچ ، رابنا » قرق  »
.تفای راشتنا  لوبناتسا  رد  یلوبناتسا -  یکرت  هب  ردب -  تاراشتنا  فرط  زا  .م  لاس 1992  رد  دش و  لیدبت  نیتال  فورح 

میروآ یم  راصتخا  هب  ار  باتک  ياهیگژیو  کنیا  و 

« هطمارق  » زا هتخادرپ و  تیباّهو  دیاقع  یبای  هشیر  هب   - 1
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.دنک یم  میسرت  دودحم  تاحفص  رد  ار  هطمارق  يامیس  يو  .تسا  هدرک ، زاغآ 

نایب اهیراک  هزیر  مامت  اب  ار  اهدادـیور  هکلب  هدرکن ، راذـگ  ورف  عیاقو  ياهیراک  هزیر  زا  هدـش ، ماجنا  ثداوح  حیرـشت  ماـگنه  هب   - 2
.تسا هدومن 

نتم اذـل  دوب و  ینامثع  یکرت  هب  اهنآ  همه  هک  هدروآ ، باتک  ياج  ياج  رد  بلاطم  بسانت  هب  یناوارف  بسانم  بلاـج و  راعـشا   - 3
.میدرک هدنسب  اهنآ  همجرت  هب  میدرواین و  ار  اهنآ 

.میداد رارق  هشورک )...(  لخاد  رد  ندش  صّخشم  يارب  هک  هدروآ ، بلطم  رخآ  رد  ار  هثداح  عوقو  خیرات  يدراوم  رد   - 4

هکلب هتفرگن ، هدیدان  ار  ینامثع  رابرد  نارازگراک  تاهابتشا  ینامثع ، يافلخ  هب  نتـشاد  خسار  داقتعا  ندوب و  یـشترا  مغر  یلع   - 5
.تسا هدروآ  تحارص  هب  دوب  قیقحت  فاصنا و  ياضتقم  هچنآ 

اهدربن فعض  طاقن  ای  تّوق و  طاقن  حیرشت  هب  هتسج و  هرهب  یماظن  لئاسم  رد  شا  هدرتسگ  ياهیهاگآ  زا  باتک ، زا  يدراوم  رد   - 6
.تسا هتخادرپ 

شرازگ زکرم  هب  نارادنامرف  ناهدـنامرف و  اهاشاپ و  طّسوت  هک  یبلاج -  رایـسب  قیقد و  رامآ  شا ، یماظن  يالاو  بصنم  لیلد  هب   - 7
ار هدش  ماع  لتق  دارفا  رامـش  هتفر و  امغی  هب  لاوما  مقر  هاپـس ، دارفا  دادـعت  ماقرا  رامآ و  وا  تفرگ و  یم  رارق  وا  رایتخا  رد  دـش -  یم 

.دوش یمن  تفای  يرگید  عبنم  چیه  رد  هک  تسا  هدروآ  شباتک  زا  يدایز  دراوم  رد 

یم یفرعم  قیقد  روط  هب  ار  اههاگرذـگ  اه و  همـشچ  اه ، هعلق  اهاتـسور ، مان  زاجح ، يایفارغج  زا  شا  هدرتسگ  یهاـگآ  لـیلد  هب   - 8
.دنک

؛ تسا هنانیب  عقاو  قیقد و  هک  هدومن ، زاربا  اه  هدیدپ  زا  يرایسب  رد  بّصعت ، زا  رود  هب  تسرد و  ياهلیلحت   - 9
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.بلاغ فیرش  تاهابتشا  لیلحت  دننامه 

دانـسا ناوـنع  هب  ار  اـهنآ  یبرع  نتم  زین  اـم  هک  هدروآ ، ار  ریگرد  ياـهفرط  یباّـهو و  نارـس  نیب  لداـبتم  ياـه  هماـن  یبرع  نتم   - 10
.میدروآ یسراف  همجرت  اب  هارمه  یخیرات ،

نآ ياهیتساک  فعـض و  طاقن  هب  کنیا  میدروآ و  هدرـشف  روط  هب  هک  باتک  تّوق  طاقن  هّجوت و  دروم  تاکن  زا  دوب  يا  هشوگ  اهنیا 
: میشاب هداد  هئارا  یحیحص  یبایزرا  ات  مینک  یم  هراشا  زین 

اه یتساک  اه و  فعض 

ياهقف زا  یخرب  نوچ  تیباّهو ؛ بتکم  ناراذگ  هیاپ  رگید  و  هّیمیت » نبا   » زا نکیل  هدرک ، وگتفگ  هطمارق  زا  باتک  یبای  هشیر  رد   - 1
.تسا هتفگن  نخس  یساّبع  يافلخ  هلبانح و 

هدرکن لالدتسا  اهنآ  نالطب  هب  زگره  یلو  هدز ، اهنآ  رب  لطاب  رهم  هدروآ و  باتک  ياج  ياج  رد  ار  نایباّهو  لطاب  چوپ و  دیاقع   - 2
.تسا

هدرک لمح  ردق  اضق و  هب  ار  یماظتنا  ياهورین  ياهیماکان  یناوارف  دراوم  رد  تشاد ، هک  يربج  بتکم  یّنـس و  بهذم  تهج  هب   - 3
.تسا هتسج  کّسمت  دراوم  نیا  رد  دوخ  فالسا  زا  يراعشا  هب  و 

فارگاراـپ نیرخآ  رد  ّفلؤم  دوخ  هک  دوش  یم  هدـید  یتاـضقانت  هعقاو ، کـی  هب  طوبرم  ياهـشرازگ  ناـیم  دراوم  زا  یخرب  رد   - 4
.تسا هدیبلط  شزوپ  نآ  زا  هدرک و  هراشا  نآ  هب  باتک 

ام رظن  زا  هک  تسا ، هدومن  حرطم  هزجعم »  » ناونع هب  ار  اهنآ  هدرک و  هراشا  یهلا  تایانع  زا  یخرب  هب  باتک  ياهشرازگ  نایم  رد   - 5
قراـخ ثداوح  هراومه  هک  میرادـن ، اـهنآ  عوقو  مدـع  رب  مه  یلیلد  هچرگ  تسین ، مّلـسم  اـم  يارب  اـهنآ  عوقو  لـصا  هدوبن و  هزجعم 

.تسا نتفای  ماجنا  لاح  رد  یتسه  ناهج  رد  تیّدحا  ترضح  نامرف  هب  هداعلا 

6
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مده يدوعس و  تلود  لیکشت  هب  ّرجنم  هک  يدعب  لّکـشت  دوب و  هدش  عمق  علق و  نب  هشیر و  زا  زاجح  رد  تیباّهو  ّفلؤم ، دهع  رد  - 
البرک و هب  هلمح  زا  نایباّهو  تایانج  رگید  شخب و  نیا  دـقاف  باتک  اذـل  داد و  يور  باتک  نیا  فیلأـت  زا  دـعب  دـش ، عیقب  هّمئا  روبق 

.دشاب یم  هریغ  فرشا و  فجن 

ام هدروآ و  هحانم » نادیم   » اج همه  ار  هخانم » نادیم  ، » هریغ نکاما و  یماسا  حیحص  طبـض  ندروآ  رد  شناوارف  ّتقد  مغر  یلع   - 7
.مینک یم  حالصا  هلیسو  نیا  هب  میدروآ و  هحانم »  » همجرت رد  تناما  ظفح  تهج  هب  زین 

ثیدـح اـب  تفلاـخم  مدـع  يارب  اـم  هک  هدروآ  مَّلَـسَو  ِهیَلَع  هَّللا  یَّلَـص  ّتنـس : لـها  لاور  قبط  ادـخ  لوسر  سّدـقم  ماـن  زا  دـعب   - 8
.میدروآ هشورک  لخاد  رد  ار  هلآ ) و   ) ظفل [ 41 « ] ءاْرَتب تاولص   » دروم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

زا یناوارف  ياه  هتفگان  رگنایب  خـیرات و  کیرات  يایاوز  زا  یتمـسق  رگنـشور  شیاهیتساک -  همه  اب  باـتک -  نیا  همجرت  میراودـیما 
مجرتم زین  .دهد و  هرهب  ار  ناگدنناوخ  ناقّقحم و  دشاب  نایباّهو  لطاب  بهذـم  هدولاش  يزیر  یپ  ساّسح  عطقم  رد  نایباّهو ، تایانج 

هک يزور  (: » ًمیلَس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  َِّالا  نُوَنب ، ٌلام و ال  ُعَْفنَی  ال  : ) هک يزور  يارب  دشاب  يا  هریخذ  ار  باتک  رشن  ناراکردنا  تسد  و 
[ . 42 « ] .دروآ یم  ادخ  شیپ  هب  میلس  یبلق  هک  یسک  زج  دشخبن ، دوس  دنزرف  تورث و 

زاغآ مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  البرک  نامرهق  رّهطم  مرح  رانک  ماـش »  » رد .ه  مارحلا 1418  هدـعقیذ  متفه  زور  همجرت  نیا 
نایاپ مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تیبلها  همیرک  رّهطم  مرح  رانک  مق »  » رد .ه  ریخلارفص 1419  مهدزاود  زور  دیدرگ و 
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.تفای

مق هّیملع  هزوح 

روپ يدهم  ربکا  یلع 

یقرواپ

.ق .ه  هدعق 1345 يذ  19 قشمد ، پاچ  هرامش 4061 ، ماعلا » يأرلا  : » همانزور زا  لقن  هب  ص 491 ، بایترالا ، فشک  [ 1]

اهظیرقت نتم  هب  دـنناوت  یم  نادـنمقالع  تسا ، دوـجوم  مق  رد  یـشعرم  هَّللا  تیآ  موـحرم  هناـخباتک  رد  باـتک  نیا  زا  يا  هخـسن  [ 2]
.دننک هعجارم 

لیعامسا و رسپ  ار  رظتنم  يدهم  اهنآ  دنتسه و  هّیلیعامسا  زا  يا  هبعش  هطمارق  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  هطمارق : هاگدید  زا  رظتنم  يدهم  [ 3]
ار دوخ  هک  هدـش  لـقن  هیورکذ » نب  یحی   » لوق زا  باـتک  نیزاـغآ  شخب  رد  هچنآ  دـنناد ، یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  هوـن 

هکلب دوش ، یمن  طوبرم  هادف  انحاورا  هَّللا  هّیقب  ترضح  هب  هداد ، تبسن  يو  هب  یلوعجم  ياه  همان  هدرک و  یفّرعم  يدهم  ماما  هداتسرف 
.دشاب یم  مالسلا » هیلع  قداص  رفعج  ماما  نبا  لیعامسا  نبدّمحم   » روظنم

هب نارود  تفه  رد  اوشیپ  تفه  نایملاع  تیادـه  داشرا و  يارب  ناّنم  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  دنتـسه و  یماما  تفه  ًالوصا  هّیلیعامـسا 
: تسا هداتسرف  ریز  حرش 

مالسلا هیلعرشبلاوبا  مدآ  ترضح  نیتسخن ، نارود  فلا :

مالسلا هیلع  حون  ترضح  مّود ، نارود  ب :

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  مّوس ، نارود  ج :

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  مراهچ ، نارود  د :

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  مجنپ ، نارود  ه :

هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نبدّمحم  ترضح  مشش ، نارود  ح :

اب ار  بلطم  نیا  بلاـغ » یفطـصم  رتکد   )» مالـسلا هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  نب  لیعامـسا  نبدّـمحم  رظتنم ، يدـهم  متفه ، نارود  ط :
اب ار  نامّزلارخآ » يدهم   » هب طوبرم  ثیداحا  همه  هدرک و  نایب  ات ص314  ص311  همایقلا » مئاق  همامالا و  : » باتک رد  مامت  تحارص 

( .تسا هدرک  قیبطت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هون  لیعامسا » نبدّمحم  »

هدرک رکذ  ار  لیعامسا  سپس  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  ات  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  بیترت  هب  ار  ماما  تفه  یمیدق  عبانم  رد 
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دنمان و یم  مزعلاولوا  ربمایپ  تفه  ار  نت  تفه  نآ  دنا و 
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يزور دنک و  یم  یگدنز  مور  دالب  رد  تسا و  هدنز  وا  هک  دـندقتعم  دـنناد و  یم  یلبق  نایدا  خـسان  متاخ و  ار  لیعامـسا  نبدّـمحم 
، یتخبون هعیّشلا  قرف   ) .دنادرگ یم  نیزگیاج  يا  هزات  تعیرـش  دنک و  یم  خسن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نید  هدش ، رهاظ 

«. مجرتم ( » ص84 يرعشا ، قرفلا  تالاقملا و  ص73 و 

.دش یم  هتفگ  يا  هرقن  لوپ  نیرتکچوک  هب  هچقآ »  » دنیوگ و قناد »  » ار مهرد  مشش  کی  [ 4]

هار دنسرب ، ناماما  رـضحم  هب  یتحار  هب  دنتـسناوت  یمن  مدرم  دش و  یم  دایز  اهتموکح  يوس  زا  قانتخا  ناقفخ و  هک  يدراوم  رد  [ 5]
نییآ عارتخا  هب  هک  دوب  دیـشّرلا  نوراـه  دـهع  نآ ، زراـب  هنومن  .تشگ  یم  زاـب  راومه و  نازاـس  نید  نازاـبلغد و  نازودـنارز ، يارب 

«. مجرتم  » .دیماجنا هّیفقاو » »

رفعج ماـما  دـنزرف  لیعامـسا ، دـنزرف  دّـمحم »  » هدـمآ باـتک  نتم  رد  هک  يروط  هب  هطمارق ، نییآ  رد  يدـهم  ترـضح  زا  روظنم  [ 6]
.تسا مالسلا  هیلع  قداص 

تماما هب  دوخ  وا  یلو  دـندوب ، دـقتعم  وا  تماما  هب  هّیناـسیک »  » هک دوب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  راوگرزب  دـنزرف  هّیفنح » دّـمحم  [ » 7]
.تشاد خسار  داقتعا  مالسلا  هیلعداّجس  ترضح 

.تسا اشاپ  يربص  بویا  نامز  دارم  [ 8]

.دنیوگ یم  دوش ، یم  لیامح  لغب  زا  هک  یجک  رجنخ  ای  همق و  هب  هّیبنج » [ » 9]

یمارگ لوسر  رب  تاولص  رکذ  هرابرد  .ه ) ياّفوتم 870  ، ) یلوزج نامیلس  نبدّمحم  هَّللادبعوبا  فیلأت : تاریخلا » لیالد   » باتک [ 10]
هب نآ ، تئارق  اب  ناناملسم  هزور  همه  تشاد و  دوجو  لزانم  دجاسم و  رد  نآ  زا  ییاه  هخسن  دوب و  ماع  ّصاخ و  هّجوت  دروم  مالسا ،

.دندرک یم  تدارا  ضرع  مالسا  یمارگ  لوسر  رضحم 

عنام نیرتگرزب  ار  نید  ياملع  ناراذـگتعدب ، همه  تسین ، تیباّهو  نارادـمامز  هب  رـصحنم  نید  ياملع  ربارب  رد  یتخـسرس  نیا  [ 11]
ار نیدالوف  ّدس  نیا  هک  دننک  یم  شالت  هراومه  دنناد و  یم  دوخ  هار 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنرادرب دوخ  هار  رس  زا 

.دننک يریگولج  نامیا  زرم  هب  یفارحنا  راکفا  ندرک  هنخر  زا  ات  دننک  یم  شالت  زور  بش و  دنناربمایپ ، ناثراو  هک  نادنمشناد 

.دنوشن راتفرگ  اهنآ  یناطیش  ماد  رد  فعضتسم ، ناناملسم  ات  دنا  هداتسیا  هدیقع  نادزد  ربارب  رد  راوتسا  یهوک  نوچ  نید  ياملع 

ناوت ّدح  رد  ادخان ، تبیغ  دهع  رد  ار  نامیا  یتشک  ات  دنا  هداتسیا  ایرد  نیگمهس  جاوما  ربارب  رد  دنتسه ، تّما  یتشک  رادناّکـس  اهنآ 
.دننک تظفاحم  اهنافوط  بادرگ  رد  نتفر  ورف  زا 

: دیامرف یم  یتشک ، رادناّکس  هب  ناملاع  هیبشت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

زا دـنناوخ و  یم  ارف  قح  يوس  هب  ار  مدرم  راوتـسا  لئالد  اب  هجرف -  هَّللا  لّجع  اـم -  مئاـق  تبیغ  دـهع  رد  هک  ینادنمـشناد  دوبن  رگا  »
یقاب يدحا  دنهد ، یم  تاجن  یبصان  ياهناطیش  هجوج  نیطایش و  ياهماد  زا  ار  هعیـش  نافعـضتسم  دننک و  یم  تیامح  نامیا  میرح 

ص18) ج1 ، یسربط ، جاجتحا  « ) .دش یم  دترم  ادخ  نید  زا  هک  نیا  زج  دنام  یمن 

تریح و زا  ار  اهنآ  دننک و  یم  تلافک  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  ماتیا  زا  تبیغ  رصع  رد  هک  یناملاع  دروم  رد  مالـسلا  هیلعداوج  ماما 
يرترب زا  شیب  دـنراد ، يرترب  ناگدـنب  رگید  رب  نایملاع  راگدرورپ  دزن  رد  ناملاع  نیا  : » دـیامرف یم  دـنهد ، یم  ییاهر  یمگردرس 

ص294) ج2 ، ملاوع ، « ) .نیمز رب  نامسآ 

: دیامرف یم  دمان و  یم  نامیا  روشک  نانابزرم  ار  ناملاع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نافعـضتسم رب  نانآ  هرطیـس  زا  نایعیـش و  هب  اهنآ  مجاهت  زا  دنگنج و  یم  ناطیـش  نایهاپـس  اب  نامیا  زرم  رد  ام  نایعیـش  نادنمـشناد  »
نایعیش نید  زا  اهنیا  اریز  دنرترب ؛ دنگنج  یم  نمشد  هاپس  اب  هک  ینارادزرم  زا  راب  رازه  رازه  نانابزرم  نیا  .دننک  یم  يریگولج  هعیش 

ص17) ج1 ، یسربط ، جاجتحا  « ) .ناشناج زا  اهنآ  دننک و  یم  عافد  ام 

نیرتگرزب ار  لماع  ياملع  دوجو  دساف  ياهمیژر  اذل  و 
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رد ریخا  ياهلاس  رد  هک  یثداوح  .دنتسیا  یم  اهنآ  ربارب  رد  تردق  مامت  اب  دنسانش و  یم  دوخ  لطاب  ياه  هشیدنا  يارجا  هار  رد  رطخ 
.تفرگ یم  همشچرس  اجنیمه  زا  ًاقیقد  تسویپ ، عوقو  هب  ریازجلا  هیکرت و  قارع ،

، دننک یم  ّتیصخش  رورت  ار  اهنآ  دننز و  یم  اهنآ  هب  ار  اهتمهت  عاونا  نید ، لاجر  ندوب  هقباس  شوخ  مانشوخ و  لیلد  هب  اهمیژر  نیا 
.دنرادرب دوخ  ياپ  شیپ  زا  ار  نیدالوف  ّدس  نیا  دنناوتب  ات 

فورعم باتک  رد  يو  .تسا  دقتعم  لاعتم  دنوادخ  ّتیمسج  هب  مامت  تحارـص  هب  باّهولادبع  نبدّمحم  دنوادخ :! ندوب  مسج  [ 12]
، دیحّوتلا باتک   ) .تسا هداد  صاصتخا  لاعتم  دنوادخ  ّتیمسج  تابثا  هب  تسا  باتک  شخب  نیرخآ  هک  ار  شخب 67  دیحوت »  » دوخ

ات ص303) نآ ص296  یسراف  همجرت  ات ص220 و  ص216 

هلاسر نیمّود  نآ  تسا و  هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  يا  هلاسر  زین  باّهولادبع  نبدّمحم  نب  نسح  نب  نامحّرلادبع  شدـیفح 
ص342) ضایر ، پاچ  دیرفلا -  عماجلا   ) .تسوا هناگجنپ  لئاسر  زا 

ات ص526  دیحّوتلا ، باتک  حرـش  یف  دیجملا  حتف   ) .تسا هدرک  عافد  عوضوم  نیا  زا  مامت  تّدش  اب  زین  دـیحوت  باتک  حرـش  رد  يو 
(. 536

: دراد رکفت  زرط  ود  ناسنا ، لاعفا  دروم  رد  ّتنس  لها  رایتخا : ربج و  [ 13]

.درادن دوخ  زا  يرایتخا  هدارا و  تسا و  روبجم  دوخ  لاعفا  رد  ناسنا  تسا و  راگدرورپ  ریذپان  فّلخت  هدارا  ّقلعتم  ناسنا  لاعفا   - 1

.تسین ّرثؤم  نآ  رد  دنوادخ  هدارا  تسا و  ّلقتسم  ًالماک  دوخ  ياهراک  رد  ناسنا   - 2

هدـیقع رواـب و  نیا  زا  هدروآ  باـتک  نیا  رد  هک  يراعـشا  رتشیب  تسا و  ربج  هب  دـقتعم  نّنـست  لـها  ّتیرثـکا  دـننامه  مرتـحم  ّفلؤم 
ياهراک رد  ناسنا  تراهط ، تمصع و  تیبلها  تایاور  میرک و  نآرق  رظن  رد  اّما  .دریگ و  یم  همشچرس 
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.تسین لقتسم »  » یلو تسا  راتخم »  » دوخ

.تسا هدش  هدیمان  نیرمألا » نیب  رمأ  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  ساسا  رب  هدیقع  نیا 

هدرک باتک  نیا  رد  راعـشا  نیا  ندروآ  هزیگنا  هب  هاـتوک  يا  هراـشا  میتساوخ  طـقف  دـجنگ ، یمن  تاحفـص  نیا  رد  بلطم  نیا  حرش 
.میشاب

هژیو هـب  یمارگ  ناگدــنناوخ  اـت  مـیروآ ، یم  ناـیاپ  رد  ار  ّتیباـهو » هماـنباتک  ، » باـتک ياــهیتساک  ناربـج  اــهدوبمک و  عـفر  يارب 
.دننیزگرب دوخ  ياهزاین  ساسا  رب  ار  دوخ  رظن  دروم  ياهباتک  دنمجرا ، نارگشهوژپ 

.258 هرقب : [ 14]

.دشاب یم  ولیک  کی  لداعم  اقوا  کی  دوب و  اقوا »  » کی زا  ترابع  مهرد   400 [ 15]

.19 نارمع : لآ  [ 16]

.85 نارمع : لآ  [ 17]

.ابع دننامه  دوب  یشوپ  الاب  خلشم » [ » 18]

.دشاب یم  هنارتیدم  يایرد  رد  تلام  ریازجلا  عمجم  تختیاپ  تلاو »  » نامه هدلاو » [ » 19]

.3 هدئام : [ 20]

لاس 1774 رد  هیسور  اب  ینامثع  تلود  هدهاعم  هک  ناتسراغلب ، هرتسلس  بونج  يرتمولیک  رد 70  تسا  يا  هبصق  مان  هجرانیاق » [ » 21]
.دیسر اضما  هب  اجنآ  رد  .م 

.زاقفق هوک  هنماد  رد  تسا  يرهش  مان  دریگ و  یم  همشچرس  زاقفق  لابج  هلسلس  زا  هک  تسا  يا  هناخدور  مان  نابوق » [ » 22]

.مان نیمه  هب  يا  هغامد  یبرغ  ياهتنا  رد  هایس ، يایرد  لحاس  رد  هّیسور ، بونج  رد  تسا  يا  هعلق  مان  نوروبلیق » [ » 23]

.قازآ يایرد  هایس و  يایرد  نایم  رد  تسا  يا  هعلق  مان  هعلق » ینی  [ » 24]

تهج نیمه  هب  هایـس  يایرد  لامـش  رد  قازآ  يایرد  و  والـسونیرتقی »  » تلاـیا زا  هیـسور ، بونج  رد  تسا  يرهـش  ماـن  قازآ » [ » 25]
.تسا موسوم 

یم یگدـنز  زاقفق  ياههوک  هنماد  رد  سور ، سکرچ و  راتات ، ماوقا : زا  بّکرم  قباس ، يوروش  ياهتلایا  زا  ياطرابق »  » کلامم [ 26]
.دننک
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.دنیوگ یم  رصم » دیعص   » ای دیعص »  » هبون دودح  ات  هرهاق  زا  رصم  نیمزرس  هب  [ 27]

.دریگ یم  رب  رد  ار  يزورما  هّیروس  مظعا  تمسق  هک  تسا  قشمد  قرش  رد  یعیسو  هقطنم  ماّشلا » ّرب  [ » 28]

[29]
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.دش هدوشگ  ناناملسم  تسد  هب  مّود  ناخدارم  ناطلس  دهع  رد  هک  تسا  نانوی  یبونج  شخب  هروم » »

.تسا ینابلآ  یلعف  روشک  قولدؤ » انرآ  [ » 30]

.قازآ يایرد  هایس و  يایرد  نایم  تسا  یگرزب  هریزج  هبش  میرق »  » ای و  میرک » [ » 31]

.دوب هتفای  لیکشت  يزاغ  ناخروا  ناطلس  دهع  رد  هک  ینامثع ، یمان  رکشل  يرچ » ینی  [ » 32]

.ناتسراغلب تختیاپ  ایفوص »  » لامش يرتمولیک  رد 160  تسا  يا  هبصق  مان  نیدو » [ » 33]

.دشاب یم  جح  ياهتاقیم  زا  یکی  هک  تسا  هرجش » دجسم   » ای هفیلحلاوذ »  » نامه مالسلا  هیلع  یلع  رابآ  [ 34]

.تسا ادخ  هار  رد  راکیپ  داهج و  يانعم  هب  هوزغ »  » هّدام زا  رگداهج ، يانعم  هب  يزاغ » [ » 35]

لابقتسا مسارم  يا ، هناگادج  تافیرشت  اب  مادک  ره  رد  هدوب و  هلـصاف  يدنا  هام و  هس  دیلک ، ود  لوصو  نیب  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  [ 36]
.تسا هدرک  حرطم  رگیدکی  زا  کیکفت  نودب  اجنیا  رد  ار  مسارم  ود  نیا  مرتحم  ّفلؤم  هک  دسر  یم  رظن  هب  هتفرگ  ماجنا 

رد هک  دشاب  یم  باحـصا  تیبلها و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  بوسنم  ياهبنارگ  يایـشا  هسّدـقم ، ياهتناما  زا  روظنم  [ 37]
رات کی  مرکا و  ربمایپ  نادـند  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  بوسنم  هماـج  نآ  دراد و  رارق  فیرـش » هقرخ   » اـهنآ سأر 

، هبعک يالط  ياـهنادوان  ناـنمؤمریما ، هب  بوسنم  ریـشمش  مالـسلا ، هیلع  ناـنمؤمریما  هب  بوسنم  نآرق  ترـضح ، نآ  هب  بوسنم  يوم 
: ناونع تحت  اهنآ  همه  هک  باحصا ، هب  بوسنم  یمزر  تاودا  رگید  اه و  هرز  اهنآرق ، اهریـشمش ، هبعک ، ياه  هدرپ  هبعک ، ياهدیلک 

.دوش یم  يرادهگن  لوبناتسا  رد  وپاق » پوت   » هزوم رد  هسّدقم » ياهتناما  »

نایم رد  ار  هماج  نیا  ادـخ  لوسر  روهـشم ، رب  اـنب  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  بوسنم  هماـج  فیرـش » هقرخ  [ » 38]
دوخ نابزیم  هب  هرّونم  هنیدم  رد  هیکرت ، یلاها 
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رد لوبناتـسا ، رد  يو  لاحترا  زا  سپ  سابل  نیا  .دومرف و  تمحرم  يراگدای  مسر  هب  يراصنا » بّویاوبا  : » هب روهـشم  دیز » نبدـلاخ  »
نآرق و مامـضنا  هب  الط ، قودنـص  کی  رد  کنیا  هدش و  لقتنم  رابرد  هب  اهینامثع  دـهع  رد  هتـشگ ، تسد  هب  تسد  وا  باقعا  تسد 

.دوش یم  يرادـهگن  يا  هژیو  تافیرـشت  اب  وپاق  پوت  هزوم  رد  یّـصاخ  هفرغ  لخاد  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هب  بوسنم  ریـشمش 
.دنوش یم  تظفاحم  هفرغ  نیا  نوماریپ  رد  يرتعیسو  ياضف  رد  هسّدقم  ياهتناما  رگید 

ساسا رب  اهاشاپ ، هب  ینامثع  تفالخ  نارود  رد  هک  دوب  يراختفا  ياهناشن  دش ، یم  هدـیمان  جوغروص »  » و غوط »  » هک اهجات  نیا  [ 39]
هـس رادغوط و  ود  رادـغوط ، ياشاپ  دـش : یم  هتفگ  دوب ، هس  ات  کی  زا  اهنآ  دادـعت  دـش و  یم  هداد  ناشتامدـخ  هقباس و  ّتیـصخش ،

.رادغوط

ص54. ج 3 ، رلّفلؤم ، یلنامثع  [ 40]

(. ص146 هقرحملا ، قعاوّصلا  ) دیوگن ار  لآ  دتسرفب و  تاولص  ربمایپ  هب  یسک  هک  تسا  نآ  ءارتب  تاولص  [ 41]

.88 ارعش : [ 42]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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